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 ! جاوزلا همّلع 5 . ةايحلا هملعت مل نم

 نأل ناسنإلا عفدي عفاد ىوقأ وه . . جاوزلا »

 ( ةايحلا ةسردم ىف . . هملعي نكي ملام ملعتي

 (سيلأ كولفاه )

 ةليضفلاو بحلا نع ةريغص تالاقم باتك ىف



 حوتفملا باتكلا

 ىف تأشن ىرمع نم نيعبرألاو ةيناثلا ف ىعماج ذاتسأ ىديساي انأ
 بألا دقف مث . . نيريثك ءاقشأ نيبو . . ةراجتلاب لمعي بأ اهلوعي ةرسأ

 دنسال هنإ اركبم انفرعف . . ىساقلا اههجو نع ةايح لا ترفسأو ايجيردت هتورث
 لاطُبألا حافك انعم ىمأ تحفاكو . . انقوفتو اندعاوس ىوس ةايحلا ىف انل

 . تاعماجلا ىف اعيمج انجرخت ىتح انميلعتو انتيبرتل
 ىلع داهتعالا ىنتملعف ىتيصخش ىلع اهراثآ ةريرملا ةبرجتلا تكرتو

 ةساردلا قيرط تلصاوو .. اقوفتم ىتيلك ىف تجرختف .. سفنلا
 . . هاروتكدلا ىلع لوصحلل ةثعب ىف تدفوا مث . . ريتسجاملا ىلع تلصحف
 . . ةبيطلا لامآلا لكب المحم كانه ىلإ ترفاسو ٠. ابوروأ لود ىدحإ نم
 ىدالبل ثدعو امل هتينئام ىسفنل تققح ىتح ةبرغلا ءانع تلمحتو
 ىلع لوصحلاوه هيلإ تيعسام لوأ ناكو . . ىلمع تسرامو ةايحلل احتفتم
 تفشتكاف ىسافنا طقتلا امري تسلجو ريرم داهج دعبةمئالم كيلمت ةقش
 ىناو . . لوألا ىعماجلا ىماع تأدب ذنم لصاوتم حافك ىف شيعأ ىنا
 0 صاخلا ىتيب ميقأ نا ىلإ ىبلق افهف ىرمع نم نيثالثلاو ةسماخلا تغلب
 ةاتف نم جاوزلا ترثآو . . ةايحلا ةكيرش عم رارقتسالاو نامآلاب هيف معنا نآو
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 ةداعسلا تاظحل تشعو .. اهتبطخو ىعاّتجلالا ىاوتسم نم ةيعماج

 مايألا ءاضقل بهذن ناو جوزتن نا تررقو .. ةبطخلا مايأ ىف ةريغصلا

 تدهشو اهيف ملعلا تيقلت ىتلا ةيبوروألا ةنيدملا سفن ىف جاوزلا نم ىلوألا

 . كانه ىلإ ةزاجا ىف ترفاسو جاوزلا متو . . . ةايحلا عم ىعارص
 قدنفلا مامأ ىسكاتلا فقوت .. ةئيدملل انلوصول لوألا مويلا ىفو

 قئاس اهعضو . . بئاقح ثالث انعم تناكو هيف ميقنس ىذلا ريغصلا

 ىلع تينحناف . . فرصناو هرجأ لع لصحو قدنفلا فيصر ىلع ىسكاتلا

 ةئلاثلا ةبيقتحللا لمحت ىكل ةيئاقلتب ىتجوزل ترشاو نيتبيقح تلمحو ضرألا
 ىلع اهب تقلا ةأجف مث . . ةلهول اهتلمحف قدنفلا لخاد وطخنل رغصألا

 تلمحف اعيرس رمألا تكرادتو ! ةمداخ تسيل اها ةحئاص ضرألا

 ةئلاثلا ةبيقحلا تلمحف اهفقوم ىلإ اعيرس تدعو قدنفلا ىلإ نيتبيقحلا
 اذه نع تزواجتف ةداعسلا مالحأب تكسمتو .. لخادلل اهتبحطصاو

 . ىئانه ىلع دسفي ائيش عدا الأ ىلع تررصاو ريغصلا ثداحلا

 ثداحلا اذه نا فشتكا تأدبو .. رصمل اندعو ةزاجالا تضمو

 ةايحلا ىف اهبولسأو اهتيصخش سكعي هنكل رباع فرصت درجم سيل ريغصلا

 . . اهتمارك نم اصاقتنا هيف نا روصتت لمع ىأب موقت نأ ضفرت ىهف . .
 اهابأ ناو اهتيب ىف ءىش ىأ « ائيش لعفت نكت مل اهنأ ةبسانم لك ىف ىننلعتو
 ثداحت اهتعمس لسعلا رهش نم ةريخألا مايألا دحأ ىو اهءامدخي اناك اهمأو

 اهجوز ىلع اهتدارا لمت فيك فرعتس اهنأ اهل لوقتو نوفيلتلا ىف اهل ةقيدص
 ربحلا فجي نا لبق ةداشم لوأ اننيب تبشنو كلذل تبجعتف ! ءىش لك ىف
 نا دعب ىتايح لشفت الاب تكسمت دقف كلذ مغرو ائنارق دقع هب بتك ىذلا
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 رمألا مسح الفط انبجناو « ةداعسلا مالحا لجأ نم هتيناعام لك تيناع

 نم اهيلع ظافحلاو ةايحلا حاجنإ الإ رايخ ىمامأ دعي ملو . . ىبناج نم
 . تديازت انإو . . فقوتت مل بعاتملا نكل رخآ الفط انبجنا مث .. هلجأ

 ءىش لك ىف ّلع اهتدارا ضرفل رمتسم عارص ىلإ اننيب ةايحلا تلوحتو
 اهتملك نوكت ةمزأ لك ىفو . .! ىوقألا نوكت نا ىغبني ةأرملا نا ةروصتم
 ناوبحي ناذللا نالفطلا ناذهو ابجمعتم لءاستأف قالطلا ديرأ : ىه لوألا
 ةايحلا رمتستو . . ةفصاعلا أدهت مث . . امهريصم نوكي اذام . . ضرألا ىف
 نا تلمأف . . ةيبرعلا لودلا ىدحا ىلإ ةراعإلل ةصرف ىنتءاج مث نيح ىلإ
 ىف ىتارخدم مظعم ترسخ نا دعب ةصاخ انلكاشم ضعبل الح نوكت

 اهيف ةايحلا نأ ةجحب اهيلإ ىنبحصت نا ضفرت اهب تئجوفف لاومألا تاكرش
 تأدبو . . ةيناث ةرم ةبرغلا تيناعو اديحو رفسلل تررطضاو « اهبسانتال

 لاصتا لك ىفو ةريغصلا ىترسأ ىلع نئمطأل ماظتناب اينوفيلت اهب لصتا
 مأ ةايحلا ىف سيل هنأك |مهبعاتمو نيلفطلا ةيبرت ىف « اهداهج » نع ىل ىورت
 ةريبكلا بعاتملا لك ىف دعبلا ىلع اهعم ىنتكرشاو اهاوس نيلفط تبجنأ
 اهنأل ىتبرغ ىف ِّإ امهلسرت ناب ىنتدده نا لاحلا اهب غلب ىتح ةريغصلاو
 اهتامزلتسم لك ريفوتب ىمايق نم مغرلاب اهدحو ءبعلا لمحت عيطتستال
 امهيلع قلقلا شياعأ ىسفن تدجوو « هلالخو ىرفس لبق نيلفطلاو ىه
 قيطأ الو قرألاو قيضلاو بائتكالا ىناعأ تأدبو موي دعب اموي كانه انأو
 عطتسإ ملف ةايحلاب ىسفن تقاضو تاونس 4 لبق نم اهتلمحت ىتلا ةبرغلا

 لحألو ةزاجأ ىف ىرفس نم طقف روهش 9 دعب تدعو اديعب ماعلا لامكتسا
 . ةراعالا لامكتسال دوعأ مث اهبعاتمو اهلكاشم
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 اهلهأ تيب ىلإ ةيجوزلا تيب رداغت ىلوصو نم مايأ دعب اهب تئجوفف
 . . ةراعإلا لايكتسال بعص رايتخا مامأ ىنعضتو . . نيلفطلا ىل ةكرات

 ةيجوزلا تيبل اهتدوعل انمث اهبلاطم لك ةيبلتو ديرتام لكب اه ىميلست وه

 نيلفطلا اكرات رفسلا انأ عيطتسا نلو .. دوعت نلف الاو اهيلفط ةيببرتو
 ةقشلا ليجستب اهلبقتسم نيمأت ىهف ىديساي اهطورش امأ ١ لوهجملل
 ىرهش غلبمو « اهمساب اهيلع لوصحلل ريثكلا تيناع ىتلا كيلمتلا
 امهربكأ غلبي مل اهءارو امهتكرت ناذللا نالفطلا ناكو قالطلا وأ اذه هريبك

 ىتايح طيرش عجارأ تسلجو هرمع نم ةثلاثلا امهرغصأ غلبي ملو ةسماخلا

 ناذه ىنج اذامو . . ءانعلا اذه ىقلا ىكل ىبراي تينج اذام لءاستأو ..

 ترعأ ىتلا ةيبرعلا ةلودلل دوعأ الأ تررق ةبعص رايتخا ةظحل ىفو ناريغصلا

 ىتلا ىسبالمو ىبتك نعو ةريبك ةيلام تاقحتسم نع كلذب الزانتم اهيلإ
 امهنع تلخت ىتلا مألا رودب اهل موقأل نيدلولا عم ءاقبلا تررقو كانه اهتكرت
 ىف تببست دق اهنا اهيفكيو كلذ نم رثكأ اهبلاطمل عضخا الا تررقو 1

 انل هللا هلسرأ ىذلا ةراعإلا قزر نم اضيأ اهنامرحو ىنامرحو اهيدلو نامرح

 . . انبعاتم نم ففخيل
 .. اهب لمعأ ىتلا ةيميلقإلا ىتعماج ىف لمع تملستف تأدبو

 هتلمحو . . اهثاثاو اهتاقلعتم لك ىتجوز تبلطو نيلفطلا ةياعرل تغرفتو
 .. ىلمعلا ثاثالا ضعبب كلذ انا تضوعو .. ةيجوزلا ةقش نم

 مأو بأك ىتايح تأدبو . . جراخلا نم اهتيرتشا ىتلا ةديدعلا ةزهجألابو

 ةسماخلا ىف موي لك وحصا تحبصأف .. ةرم لوأل نيريغص نيلفطل
 ىلع امهدعاسا مث ماحلل امهدوقاو نيلفطلل راطفألا علصأف . . احابص
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 ىلإ اهيف امهكرتاف ةناضحلا ةسردم ىلإ (هبحطصاو . . جورخلا سبالم ءادترا

 تاعاس ثالث لالخ ىنلمحي ىذلا ةعماحجلا سيبوتاب قحلال ةئيدملا طسو

 ىنافعا دقو . . رثكألا ىلع ةثالث وأ نيترضاحم ىقلا ةيلكلا فو ىتيلك ىلإ

 ىلودج ىقاب نم ىعم نوفطاعتيو ةيناسنإلا فورظ نوردقي نيذلا ىئالمز

 ىلإ رفاساو سييوتألا ىلإ عرسأ مث ىنع اريخ هللا مهازج مه هب اوضهنو

 نيلفطلا دجأف رهظلا دعب ةثلاثلا ىف ةئاضحلا ةسردم ىلإ لصأل ةرهاقلا

 .. مهرسأ عم راغصلا ذيمالتلا لك فرصنا نا دعب ءانفلا ىف ناوهلي

 لسغاو ماعطلا امل وهطاف |مهتمدخم ىف ءاسملا ىضماو تيبلا ىلإ امهبحصاو

 ىلإ (هبقراو امهشارف ىف امههعضأ مث . . [هسورد |مهعم ركاذاو امهسبالم امل

 نيعوبسأ لك ةرم الإ امهارتال ىهف هللا اهحاس اهما امأ . . مونلل |ملستسي نا

 امهءاقب لبقتالو ديزتال طقف ةعاسا 4 ةدملو . . عيباسأ ةثالث لك اًنايحأو

 |مهتمدخ بعاتم دبكتا ىكل اعيرس لإ امهديعتو .. اهنم رثكأ اهدنع
 ريغصلا اهلفط نا اهغلبي نم اهيلإ تلسرا (ملكو اهبلاطمل خضرأو فعضأل

 اهباوج ىنءاج .. اهنع ىنلأسيو اهلجأ نم ىكبيو اريثك اهب ملحي
 لأساو . . اهيلفط ىعرتو دوعت ىكل طرشك الوأ تيبلا كرتا نأ «ىساقلا

 ٌلفطل اهدحو مألا هذه لثم ةياعر ىلإ ىبلق نئمطي له ىسفن

 دجا الف . . اذاملو انأ بهذا نيا مث ىفنلاب باوجلا دجأو . .نيريغصلا

 ةليوط روهش ةيناث تضمو . . ىرادقا المحتم قيرطلا لصاوأو اباوج
 ىلع لوصعلا ىف اهتبغر ىه تدبأو انئيب قيفوتلا تالواحم لك اهلالخن تلشف

 نيلفطلا ةناضح نع ايمسر لزانتلل اهدادعتسا تنلعأو ىرخأ ةرم قالطلا

 ًالزانت ىل قثوتل ىراقعلا رهشلا ىف ىتلباقمل هيف ءىجت موي ددحتو كلذ تلبقو
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 . . ىنم ىعو ريغب |بر اهل لوقأ ىنتدجوو . . انيقتلاو . . امهتناضح نع

 . كيلإ جاتحت بولق ةثالث نيدعست كلذب كلعل اليلق نيركفت الأ

 قالطلاو لزانتلا وهو . . ديفم وه ايف ملكتنل . . ةمطللاك اهءاوج ىنئيجيو

 ناكو ةصقلا هل ىورنو صتخملا فظوملا ىلإ لخدنو ىسفن كلامتاو ..

 اذه نا لوقيو . . ةمراع ةروث روثي ىتح اهعمسي نا امف . . امهش افظوم

 لبق اهدالوأ ةناضح نع لزانتت نا مألا قح نم سيلو نوناقلل فلات

 ةياعر ضفرتو قالطلا بلطت ىهو لمعلا ام هلأساو ةينوناقلا نسلا مهغولب

 ىتلا ةقشلا ىلع ىه تلصحل نآلا اهتقلط ولو اهتقلط اذإ الإ اهيلفط

 مث ابناج ىب ىحتني . . هقورع ىف مدلا ىلغيو هكلما ام لك اهيف تعضو

 هيف اهيلإ مضت رخآ انكسم امل ترفو اذإ الإ اهقلطا الأب ىنحصني
 نا دعب الإ اهقلطا الاب وأ . . كيلمتلا ىتقشب انأ ظفتحاو . .نيلفطلا

 ةقش ىأ ىف وأ ىتقش ىف قح اهل حبصي الف ةينوناقلا نسلا ىلإ نادلولا لصي

 ضرعو ىرخأ ةقش نع ثحبا تحرو . . فرصناو هركشاو . . ىرخأ
 اهيلع اهتضرعف ةناضحلا ةقش اهلعجال ةرسألا ةقش نع اولزانتي نا ىتوخا

 ! اهاوتسم نم تسيل اهنأ ةجحب اهتضفرف
 اهل ةقش ءانب ىف هب تأدب لاملا نم اغلبم ربدا نا تعطتسا اريخاو . .

 اهل اهمدقا ىكل نيلفطللو ةرسألل اهرخدا تنك ءانبلل ضرأ ةعطق ىلع

 . اهقالط دنع ىعرش ىوأمك
 ىنحصنو . . ىتدحوو قورظب قيضأ تأدبو .. روهشلا تضمو

 نم نكل .. ةلؤملا ةبرجتلا هذه ىسناو .. ىرخأ جوزتا ناب لهألا
 ىضم دقل . ةسداسلا ىف امهربكأ نالفط هتبقر ىف اقلطم الجر لبقت ىديساي
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 ىنا روصتت نكت مل اهنأ ودبيو . . ارهش رشع ةثالث نآلا تيبلل اهرجه ىلع
 اعم بألاو ملا تابجاوب مايقلاو نيلفطلا ةياعر ىف تقولا اذه لك دمصأس

 تلاقو امل ةقشلا ةيكلم لقن بلطم نع لزانتت تأدب دقف كلذل ..

 ةكبش اهل مدقا ناو اهضرا ناو اهيلإ بهذا نا نآلا طقف بلطت اهنا طيسول
 اهيف قثا له رئاح ىنكل . . دوعت ىكل اهلبقتسمل انيمأت ديدج نم ةيبهذ
 تنأو فرعا اثأو . . ديدج نم اهعم ةايحللا ميقتستس لهو . . ىرخأ ةرم

 . بالغ عبطلا نا فرعت

 ةدئافال هنأ ىل لوقي ىلقع نكل . . امهمأل |مهتجاح ىف كِفط عم ىبلق نإ

 نا لضفألا ناو .. ةيابم الام ىلإ اهعم رمتسيس باذعلا لسلسم ناو

 ؟ لعفأ نا ىنحصنت اذاهبف . . ىرخأ جوزتأ

 ةيلوئسم نولوتسم تاهمألاو ءابألا نإ : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلوال

 ببسل . اضيا مهتداعس نع نكلو ءانبألا ةيبرت نع طقف سيل ةلماك
 ىف نوبغري اوناك اذإ ايف الصا اوراشتسي مل ءانبألا ءالؤه نا وه طيسب ىقطنم
 رارقلا اذه نوذختي نيذلا مه ءابآلا ماد امو . ال مأ ةايحلا ىلإ ءىجملا

 ةيحضتلاب ولو . . مهئانبا داعسإ لجأ نم ةيحضتلا مهبجاو نمف نيدرفنم
 . نايحألا ضعب ىف ةيصخشلا مهتداعسب

 . . كريغ هب ءوني دقام كيلفط لجأ نم تلمحت دق ىقيدصاي تنأو

 اهيلفط نا ؟ كلذب ردجألا تناك نم ىهو امل اهؤاطعو مألا ةيحضت نيأف

 ىعتال اهنكل اهتايح كيرشل اهرايتخا ءوس نع وأ نسح نع نيلوئسم اسيل
 . اهمهفت الو ةقيقحلا هذه

 (تبجنا نا ىلإ جاوزلا اذه ىف رارمتسالاب أطخا دق [ىيلك نا ىريدقت ىفو
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 . هنم ىلوألا مابألا ىف هناونع نم امكجاوز باتك ٌئرُق نا دعب اهكلافطا لوأ

 ىلع نالسارتت اكناو . . هبرد قيفر رايتخا نسحي مل (كيلك ناب اىأبناو

 نا كشويو» دامرلا تحت نماك قاقشلا بيه ناو .. نيتفلتخم نيتجوم

 . رعاشلا لوقي امك «« مارض هل نوكي

 اضرلا ىلع نهسفنأ ندواري تاجوزلا نم تاريثك ناف كلذ عمو

 ىف مهل بنذال نمب ةايحلا ىلإ نثجو نبجنا اذإ اهعم قفاوتلاو . . نهرادقاب
 . ةيصخشلا نهتارابتعا

 نا ىلع لبق نم اهسفن ضّورت مل كتجوز نا ىه ىديساي ةلكشملاو
 كعم حوتفملا اهباتكو . . اهافطأ لجأ نم هنأش رغص امهم ءىشب ىحضت

 لالخ نيلفطلل اهتياعر رمأب ايونعمو ايسفن كتقهرا دقلف كلذ لك دكؤي
 نيسيدقلاو ءادهشلا جرادم ىف اهجردي ايفارخ المع تّدا دق (منأك كبارتغا

 . كبايغ ىف ديزتال روعش ةعسن اهيلفط تعر اهنأ درجمل
 نهجاويو نملافطأ نيعري ىتاللا تاجوزلا نذإ لوقت اذام . . ىههإ اي

 تاهمألا لوقت اذامو . ؟ انملاع نع ءانآلا ليحر دعب تاديحو ةايحلا ءابعا

 تاونسل نيبرتغملا جاوزألا بايغ ىف لافطألا نم ةبصع نيعري ىتاللا

 ؟ مهرسأل لضفأ ةايح لجأ نم ةليوط

 ناك لهو ! هيف اهيلفطل ناكمالو هنيمأتب ةلوغشملا اذه لبقتسم ىأ مث

 كرطضتو بعصلا رايتخالا ف كعضت نا امهلبقتسم رمأب مامتهالا نم
 ىأ لب . .اهلك ةرسألا لبقتسمل نيمأت نم هلثمتام عم كتراعاب ةيحضتلل

 7 ةيبهذ ةبكش وأ كيلمت ةقش هنمؤتو هنمضت ىذلا اذه لبقتسم

 نم دودح ىعرن نا وه هل هب حلستن داز ريخو هللا ملع ىف بيغ لبقتسملاو
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 نم نئازخب انريغ لبق نم هل نّصحت دقو انلبقتسمو انرضاحو انيضام هديب
 أوسا نا ؟ نمزلا لئاوغو رهدلا ىداوع نم مهنئازخ مهمحت ملف بهذ
 ىوس ملعيال لبقتسم باسحل هرضاح دسفي نأ وه هسفنب ناسنإ هلعفيام
 ناكمال ةينانا تاباسلبو كتجوز نآلا لعفت امك هرمأ نم نوكي فوسام هللا

 . ىرخأ ةفطاع ىأل الو . . ةمومألا ةفطاعل اهيف

 هيف ركفي نا ىغبنيال عيمجلل كرتشم مه . . ىديساي ةرسألا لبقتسمو

 ردقبو هب هّمه بيذي نا ىغبني امنإو . . هدحو هباسحل اهئاضعأ نم وضع
 هؤانبا مهوأو . . اهلك هترسأ لبقتسمب هّمه ىف هضاح هيلع دسفيال بوسح

 اهب الإ ةلوغشم تسيلو . . اهسفن ىوس اهتاباسح ىف ىرتال كتجوزو ٠
 اذه ىف بلطم ىنأل بيجتست نا كل ىرأ ال ىناف . . كلذ لكل ..

 اهريمض ناك ناف ةبئاغلا اهتمومأو اهيلفطو اهتيب ىلإ اهتدوعل طرشك نأشلا
 نع رفكتلو طورش الب اهيلفط ىلإ دعتلف .. اقدصو اقح ظقيتسا دق
 وه اهافطأل مأ لك ةياعرف ةياعرلا نسحو مدنلا قدصب امهقح ىف اهتميرج
 ةيعيجيشت ةأفاكم هيلع قحتست اهنم الزانت سيلو ىنيدلاو ىناسنإلا اهبجاو
 اهتأفاكمو ءىش لك لبقو الوأ اهبر دنع ىربكلا اهتزئاجو ةيفاضا زفاوح وأ
 اهيلإ اودريف . .نيحلاص ءادعس ءايوسا اهؤانبا بشي نأ ىه ةيقيقحلا
 . . ةفعاضم افاعضا اهءاطع

 اهيلفط اهيلإ مّضتلف وأ تنأ تلبق اذإو . . تدارا اذإ طورش الب دعتلف
 اماع اهنع ابيغي نا ةيرخصلا اهرعاشم تلمحت فيك بجعأ نْيذللا
 نا ىلإ اهريغ تاريثك لعفت !ى اهترسأ تبب ىف كلذ نكيلو « ماع ضعبو
 . ةناضحلا نكسم اهل دعت
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 لك تلذب نا دعب قحلاب كتيب هللا لصفيلف كلت الو هذه نكت مل نإف

 اه ليدبلا نكسملا دادعاب عرستلو ريصملا اذه نم كيلفط ذاقنال كدهج

 مالآلا ةاناعم نم الدب هللا نذإب ءافشلا ةحار هبقعت ىذلا ةحارجلا مأب ضرتلو

 ىتلا نسلا اغلبي نا ىلإ كيلفط هللا عريلو ءافشالو اهلل ءّربال ىتلا ةنمزملا

 امع كضوعت ىرخأ عم ةديدج ةايح أدبتلو .. |مهتناضح اهيف ٌقحتست
 لوقي اك جاتحن اعيمج اننا قحلاو نامألا داقتفاو ظحلا ءوس نم تيقال

 نازحا لمحتن ىكل ةعاجشلا ىلإ وجوه روتكيف ميظعلا ىسنرفلا بيدألا

 ىف تنأو . ةريغصلا اهمالا لمحتن ىكل ربصلا ىلإو . . ىربكلا ةايحلا
 كناعا . . كنازحا ةبلاغمو كرادقا لمحتل نآلا ةعاجشلا هذه ىلإ ةجاح

 . ءازحلا ىفوأب اهنع كضوعو اهيلع هللا



 !ارطخلا

 . ةيبرعلا لودلا ىدحإب ابساحم لمعأ ىرمع نم نيعبزألا ف لجر انأ
 تبطخو فيص ةزاجا ىف تدعف جوزأ نأ لع ىلهأ ممص تاوئس 4 ذنم

 ىف تدع مث « اننيب ةقباس ةفطاع نودب ةيديلقت ةبطخ ىتابيرق ىدحإ

 انتيب انثثأو ىلمع رقم ىلإ اهتبحطصاو اهيلع ىنارق تدقعو ةيلاتلا ةزاجإلا
 مغر هلك هقفنت تناكف اهرمأ تحت ىبتار تعضوو ةباش ةجوز هانمتت ام لكب

 مو جاوزلاو جرختلا ةثيدح اهنأب كلذ تللعو « تيبلا ىلع هتماخض

 ةايحلا تايلوئسم عم اهنأ ىف تلمأو اهتايح ىف لبق نم ةيلوئسم لمحتت

 ترهظاو رييغت ىأ الب تضم مايألا نكل « ريثكلا ملعتت فوس ةيجوزلا

 ىتاقالعب اهماتها مدعو ةايحلاب اهثارتكا مدعو ةديدشلا اهتيبصع ةرشعلا

 ةمئادو ةريثك اهلكاشمو جعزمو رمتسم لكشب ٍلاع اهتوصف . . نيرحتلاب
 ملف ىجاوز لبق ةليوط نينس مهترواج ىنا عم « اذامل فرعأ الو ناريخا عم
 نآلا امأ « مهمرتحاو ىننومرتحي اوناكو ةدحاو ةلكشم مهئيبو ىنيب ثدحت

 . ناريجلا ةجوز عم رجاشتت ىهو ىلاعلا اهتوص عمسأف لمعلا نم دوعا ىناف
 ةلحر انأدبف لافطأب قزرن نا ريغب ناماع ىضم نيح اهتيبصع تمقافت مث

 « جالعلا بلط ىف دهج وأ لاب لخبا ملو اهجالع ىف رصقا ملو جالعلا
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 اهحراص نا دعب ُثفقوت مث ريثكلا تفلكتو ةليوطلا جالعلا ةلحر انعباتو

 لمأ الو « ةفيعض اهتانومره نأل اهباجنا ىف لمأ ىأ كانه دعي مل هنا بيبطلا

 لعفي مل هتيلو ٠. ةحارص كلذب اهغلبأ دق بيبطلا نا ةثراكلاو « اهتدايز ىف

 رتوتلا دادزاو اهليخت نكميال ةقيرطب اهدعب اهتيبصع تفعاضت دقف

 روصتلا قوف اينمسج تحبصأ ىتح مخضتت اهسفن تكرتو لامهإلاو
 فقاوم ىف ىئالمزو ىئاقدصا عم ىنعضت تحبصأف اهتالابمال تدادزاو

 الثم تيبلا ىف اهاقلتا ىتلا ةينوفيلتلا تالاصتالا لكف « جارحالا ةديدش

 ٠ تيبلل ىتدوع دعب اهب ىنغلبتال مث ؛ دوجوم ريغ ىنأب اهباحصأ ىلع درت
 انتيب لوحد نوشخي عيمجلا حبصأو ةرملاب ءاقدصأ انل دعي مل ىتح

 ىه نآلا ةايحلا ىف ىتمهم تحبصأو « مهب بحرتال اهنأب مهساسحال
 ىعو ريغب قافنالاو ىديساي كلذ لك « كاذل راذتعالاو اذه ءاضرتسا

 ىلع قيرطلا تارثعو نمزلا ردغل طايتحالا ريغب فارسالاو « رمتسم
 اذل . . ةمركم ةززعم اهلهأ نم اهتذخا ىننا ىسفنل لوقأ انأو ءهدشا

 دادزي اهعم مهافتا وأ اهحصنا نا ثلواح اذإو ةملكب اهحرجا الا بجيف

 . رييغت الب هيلع تناكام ىلإ دوعت مث ةرارح شاقنلا
 دعسأ شيعنو لاح دعسأ ىف اننأ نوروصتي اهلهأ نا ىه ةئراكلا نإ

 ةملكب قطنا مل ىجاوز تاونس لاوطو اهنم ىوكشلا دوعتا مل ىننال انمايأ
 عيمتلا ناف اذكهو « اهعم ىتاناعم نع ىئاقدصا وأ ىلهأوأ اهلهأل ةدحاو

 لاصفنالا ىف تركف دقو . . ميحجلا ىف شيعأ ىنا عم ءادعس اننا نوليختي

 ةحارلل ابلط نإو « كلذ ىلع كل مسقاو « باجنالل ابلط سيل اهنع
 «نيعمجأ سانلا عم ةرمتسم لكاشم الو ةيبصع الو رتوت الب ةيداعلا ةايحلاو
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 انأو لعفأ اذام نكل . . اهل ةبسنلاب توملا ىنعي لاصفنالا نا ملعا انأو

 ىضم املثم رمعلا ىف دعي ملو نيعبزألا ثغلب دقو موي لك اهعم اضيا توما

 ؟ ىنعم اعم انتايحل حبصيو ىدتبت اهلعل رخآ
 نانئئمطا نبيدل تاجوزلا ضعب : لوقأ ةلاسرلا هذه بئاكلو ال

 ةنحمل نضرعتي نل نهناف نهجاوزأ عم نلعف امهم نبخا ىلإ و دغلا ىلإ بيجع
 ضاف هيف اهب ًالتما اذإ ءانالا نأل ئطاخ مهو اذهو . . لاصفنالاو قالطلا

 ذاختا ىلع رداق لجرلا نأوه تاجوزلا ءالؤه ضعب هفرعت الام هبناوج نع
 ناكمإ ىف لشفلاو سأيلاب مَّلس اذإ رمعلا نم ةلحرم ىأ ىف لاصفنالا رارق
 رارقلا اذه ذاختا ىلع ردقا هلعل لب . . هعم اهلاوحأ حالصناو هتجوز ريغت

 ةيجوزلا هتايح لبتقم ىف باش وهو هنع رمعلا هب مدقتي نيح بعصلا

 هيلع ايفطاع بعصيو هتيب ىلإ هنوُدشي راغصلا هلافطأو ةدودحم هدراومو

 ببسبو . مهتئشنت ىلع فارشالاو مهتياعرل هيلإ مهتجاحب سحيو مهقارف
 ةمدقتم لحارم ىف لاجرب انايحأ ًأجافن نوريثك اهفرعيال ىتلا ةقيقحلا هذه

 نوذختي شاعملا نس دعبام ىلإ نايحألا ضعب ىف لصت رمعلا نم ايبسن
 هنأل هل نوبجتعي الف مه امأ . هل ضعبلا بجعتيو . . رارقلا اذه ةأجف

 مث تماصلا ديدحلا نم ةعطق درجم ودبت ىتلا ةينمزلا ةلبنقلاك امامت . هنيح

 مهافتلاو بحللا بايغ وه ا(ئاد ببسلاو .. ةأجف راجفنالاب ىّودت
 سيل تاجيزلا ضعب رارمتسا نإف اذهل « ةيادبلا ذنم نيجوزلا نيب محارتلاو
 نحي مل راجفنالا دعوم نا ىلإ طقف ارشؤم نوكي دق امنإو اهحاجن ىلع اليلد
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 ! ديلا تاذ قيض رثأ نم لطعلا اهباصأ دق ةلبنقلا نا ىلإ ابر وأ

 نامضلا ىه ةياعرلاو ةرشاعملا نسحو محارتلاو بحلا نا امئاد ىبأر ىفو
 دق ةفطاعلا بايغ ناو جاومألا قوف ةيفاط جاوزلا ةنيفس رارمتسال ديحولا
 قزمتلا لكاشم ءانبألا بينجت ىف ةكرتشملا ةبغرلا وأ ةرشاعملا نسح هضوعي

 فورظل هلمحت ناسنإلل رربيل هدحو ىفكي ليبن عفاد وهو نيوبألا نيب
 ىو ةياعرلاو ةرشاعملا نسحو مهافتلاو بحللا بيغي نا امأ ةصاخلا هتايح

 . . لاصفنالا ةبغم نم مهيلع ناجوزلا ىشخي اهيف ءانبأ ال ةيجوز ةايح
 لك اهميحج لمحتو ةايحلا هذه لثم رارمتسا رربي نا نكي ءىش ىأف

 ؟ موي

 ىلإ تانئمطملا ١ تاجوزلا ءالؤه نم روصتا |ميف ىقيدص اي كتجوز نإ
 ىريدقت ىف ىهو « بيجعلا لفاغلا نانئمطالا اذهل رربم ىأ ريغب « نهدغ

 كيلع ذوحتست اهنأ كلذب ةمهوتم كنع ككئالمزو كئاقدصا داعبإ دمعتت

 . كتايح ىف مهصقنب سمحت نا ةفاخم مهلافطاو كئاقدصا رسأ نع كدعبتو

 ندزيف ةلكشملا هذه نهجاوي نمم تاجوزلا ضعب هيلإ أجلت راض حالس وهو
 اهعم شياعتلا ةلواحمو نهرادقاب ءاضرلا نم الدب اديقعت نهجاوزا ةايح
 مهتايح فافجب اساسحا اودادزيال ىتح مهل ةيداعلا ةيعيبطلا ةايحللا ريفوتو

 كحصنا تسلو . ةكرتشملا ةيعامتجاالا ةايح او ءاقدصألا داقتفاو ةلزعلا عم

 طقف كحصنا ىنكل . . ةلكشملا لحل ةيادبك قالطلا رارق ذاختاب ىقيدصاي

 حالصا نم تسي اذإ عيطتست كنأب ساسحالا كتجوز ىلإ لقنت نأب

 «ءانبألا ٌديق هذاختا ىف كديقيال هنا ةصاخةلوهسب رارقلا اذه لختت نأ اهلاوحأ
 « هنم وكشت امم ريثكلا رييغتل ىفكي دق كلذب اهعانتقا درجم نا روصتاو
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 ةملكب ناهيإلا ىلإ نجتحي ىتاللا تاجوزلا ءالؤه نم ودبي اهيف  كتجوزف
 رطخلاب ساسحاالا نا ةجحب ؛رطخ ىف شع :١ هشتين ىناملالا فوسليفلا

 ىفو .اهتيقرت ىف مهسي امم ةايحلاب كسمتلاو عافدلل ناسنإلا تاقاط رفنتسي
 اهسامح ةراثا ىف اهديفت فوس ١ رطخ ىف شع » ةفسلف نإف كتجوز ةلاح

 أجافت نا نم الدب اهيدي نيب ام ىلع ظافحلل ةراهملاو دهجلا ضعب لذبل
 . !راجفنالا ىّودب ةلفاغ ىهو



 ءاسعدلا

 ةقيدح ىف اهجوز اهئفدف تتام ىتلا ةحلاصلا ةجورلا ةصق تأرق له

 فيك تفرع لهو . ؟ اهحور هتقراف نا دعب هنع اهنامثج دعبيال ىتح هلزنم

 تلخدتو رمألاب اهتوخأ ملع مث هنم دحأ اهعزتنيال ىتح اهتوم أبن ىفخأ
 ةميرج ةهبش ال هناو ةيعيبط اهتتيم نا نيبتو اهتثج جارختسإ متو ةطرشلا

 هتبحأو هترشع تنسحأ ةجوزل جوز نم ردان ءافو وه امنإو ثدح اهيف

 تأرق له . اهتوم دعب اهقارف هيلع ّرعف هنم انس ربكأ تناك اهنا نم مغرلاب
 ؟ ةليمجلا ةصقلا هذه

 معنا نيذلا ءادعسلا جاوزألل اهيدهأو ىتصق كل ىورأ نأل ىنتعفد دقل

 اهلضف اهل اوفرعيو اهيلع اوظفاحي ىتح ةحلاصلا ةجوزلاب مهيلع هللا

 ةيجوز ةايح دعب اهيلع فوسأم ريغ ةرتف لئم ىتجوز تتام دقف ءاهرذقو

 لب لعفأ الأ ىسفن ىلع هترذن ٍرذنل اهنامثج ىلع ٌلصا ملف ٠ ةسيعت ةيقش
 قّيض مهللا :وهو اهنفد مت ىتح اهحور جورخ ذنم ءاعدلا اذه ددرأ تحر

 . .بطحلا ةلامح بهل ىبأ ةأرمإ ةرمز ىف اهرشحا مهللا . . اهربق اهيلع
 اهل هللا رفغال - ىنتمرح دقلف .ءاعدلا اذهب اهيجانأو اهربق روزأام ًاريثكو

 ىنتدهأو نكسلاو ةمحرلاو ةدوملا نم ىنتمرح : ًاثالث ىنتدهأو ثالث نم

13١ 



 : ىلاتلا كلذ ىلع بترت دقو . دوربلاو روفنلاو ةيهاركلا

 موي ىتح فافزلا ةليل ذنم جوزك ةيعرشلا ىقوقح نم ىنامرح ©©
 ! اهتافو

 ! رهدلا ىلع ىلًانوع نكت مو َلع رهدلل انوع تناك ©©
 ! ًاذفنقو ًاكوش اهردص ناك لب نونحلا ردصلا اهدنع دجأ مل ©

 ! طق ليمجب ىل فرتعت ملو ىريخخ تركنا ©©

 نم ّدحأ اهناسل ناكو اهناسل فئاذق نم لباوب ًامئاد ىنرطمت تناك ©©
 لماعك اهدي ةضبق ًانايحأ مدختست تناكو لظنحلا نم ةرارم دشأو فيسلا
 ! ناسّنل دعاسم

 دحاو فقس تحت اهعم شيعأ تنك ىنا مغر بْزَعلا جوزلا اهعم تنكف
 اهيلع ًامرحم ىدسجو يلع امر ناك اهدسج نكل ًادحاو ًاشارف مساقتنو

 شارفلا ىف ًايئاد تيأر لب ًادبأ اههجو رأ ملو ةبيط ةملك الو ةفطالم الف
 ؟ كلذ ىف نيدلا ىأر اف . ليحرلا موي ىتحو اهافق

 تلبق اذاملو . . هللاب ذوعأ : لوقأ ةعزفملا ةلاسرلا هذه بتاكلو [

 جوزتتو ناسحإب اهحرست م اذاملو ؟ نينسلا كلت لك اهعم ةايحللا رارمتسا

 نم الدب ةعورشملا كقوقح كحنمتو ةمحرلاو ةدوملاو نكسلا اهبدل دجت نمب
 وأ اهزارفإ مث ةليوط تاونس اهيلع دقحلاو ةيهاركلا هذه لك نازتخا
 ضيغبلا ثيدحلا اذهو ركْملا ءاعدلا اذه لكش ىف اهليحر دعب «اهؤيقتا
 ؟ ةمحرلا اهل بلطي نأ الإ دحأل زوجيالو اهقلاخ ىدي نيب تحبصأ نمع

 ٌدحألا ناسللا فئاذق تلمحتو ناوهلا اذه ىديس اي تلبقت اذالبو لب

 لو اهنم بجنت مل كتلاسر ىحوت امى تنأو ةليقثلا ديلا ةضبقو فيسلا نم
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 ! ةيادبلا ذنم اهعم دعست

 دشأ ىف تنك ول ىتح تقو لك ىف كل احاتم ميركلا لحلا ناك دقل

 ( اهبيدثب لكأت ال ىتلا اهدحو ةّرلا ١ ىه تسيل ذإ « اهيلإ ًايدام ةجاحلا

 . هكاله اهضفر ىف ناك ولو ةناهملا هسفنل ىبأي ىذلا وه ًاضيأ حلا انإو

 ؟ نينسلا هذه لك ٌرحلا اذه نم تنك نيأف

 هترشع ءىستو اهجوز شارف رجب نميف نيدلا مكح نع لأست كنأ
 ةيصعم عورشم رربم الب جوزلا شارف رجه نأ ذإ فورعم اهيف نيدلا مكحو

 قالطلا بابسأ مهأ نم وهو . . اهبكترت نم ىلع هبضغ بجوت قلاخلل
 نع لأست مل كنكل . . ةلوبقملا هبابسأ نم ًاضيأ ةرشعلا ءوس نأ امك ةعورشملا

 ىلع وعدي نميفو نيلحارلا ىلع تانعللا رطمتسي نميف ًاضيأ نيدلا مكح
 كيلع فاخب سيلو ؟ ركنملا ءاعدلا اذه بابسأ تناك امهم هتايح ةكيرش

 ىذا مهانيفك نساحم مهل نكت مل نإف اناتوم نساحم ركذن نأب انرِمَأ دق اننأ
 كتلاسر ترشن دق تنك نإف ! مهقلافلل مهباسح انكرتو ءاعدلاو ناسللا

 ىسنيال لامعألا نم بيطلا نأ امك هنأ ضعبلل لوقأل |نإف اهتعاشب مغر
 لاط نإو رحآلا ضعبلا دنع هل ىسنُي ال اضيأ لاعفألا ئئيس نإف هبحاصل

 نذإ هسفنل ناسنإ لك عنصيلف . . ءاكرشلا نيب توملا قّرف وأ نمزلا

 نيلحارلا ىلع ىّتح ضعبلا داقحأ ىهنُيال توملا نا نيبت نا دعب «اهركذا»

 ! مالسلاو

 فو



 هتجوز نع اهبتاك اهيف ثدحتي ىتلا ةعزفملا « ءاعدلا ١ ةلاسر تأرق
 خلا اهربق اهيلع قّيضي نأ - هل هللا رفغ  هبر وعديو اعشب اثيدح ةلحارلا

 . ىتصق كلو هل ىورأ نا ديرأو
 ةبسانم ىف ةباش ةأتف ىلع تفرعت تاونس عبس ذنم رهشلا اذه لثم ىفف

 جوبسأ دعبو . .. تاملعملا مولبد ىلع اهبوصح موي ىه اهتايح ىف ةماه
 ةيبرعلا ةلودلا ىلإ تدعو اهيلع ىنارق تدقعو اهتبطخ دق تنك طبضلاب
 انلسارت نارقلا ىلع ماع ىضمو . . ةراعالا تاونس لايكتسال اهب لمعأ ىتلا

 رهشلا ىف ةزاجالا ىف تدع مث ءافولاو بحلا رعاشم لمجأ انلدابتو هلالخ

 ديعسلا ملحلا لوحتو « فافزلا متو ماع ذنم هيف اهيلع تفرعت ىذلا

 . . انوئنهيل لهألا ءاج ةرشابم ىلاتلا مويلا فو . . ةليمج ةقيقح ىلإ فطاخلا
 ةأجف طقست اهب اذإف انتداعسو انبحب ةوهزمو ةديعس كرحتت ىتبيبح تحارو

 ىلإ اهولقنف اهلهأ عرسأو هيف نمب تيبلا برطضاف مهنيب اهيلع ايمغم
 اهدعب ةمئان تلظ اهنكل ةريصق ةرتف دعب اهتبوبيغ نم تقافأو . . اهتفرغ
 نم ىناعت اهنأ اهنم تفرعو . . ادحأ لبقتست نا عيطتست الو اهشارف ىف
 ذنم هنم وكشت اهنأو ةدعابتم تارتف ىلع ةبوبيغلا هذه اهل ببسي ضرم
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 ةيجوزلا انتايح- ىلع ريثأت ىأ ضرملا اذهل نوكي الأ اهتدهاعف . . نيماع

 ضرمي دق ميلسلا نأ ىهو . . ىنع دعب اميف اهددرت تلظ ةرابع اهل تلقو
 ةيبرعلا مألا ةحيصن اضيأ اهيلع تررك اك . . هللا نذإب ىفشي دق ضيرملاو
 هل ىنوكو . . ءامس كل نكي اضرأ هل ىنوك : ىهو جاوزلا ىلع ةلبقملا اهنتبال
 . . ارمق كل نكي اسمش هل ىنوكو ادبع كل نكي ةمأ

 انأدبو اعم ةايحلا اهيف انتعمج ةظحل لوأ ذنم ىتايح سمش ىه تناكف

 ةرؤب نم ىناعت ةيكئالملا ةباشلا ىتجوز نأ تفرعو . . ةقاشلا جالعلا ةلحر

 قئاقد ةدمل رخخأ ىلإ نيح نم اهيعو اهدقفت خملا نم ىنميلا ةهجلا ىف ةيعّرص"
 ةرمثب ةليمجلا ىتجوز تلمحو . ةليوط ةرتفل ةمئان ةبون لك دعب ىقبت اهنكل

 تابونلا اهتأت ملف اهنينج اهيلع ظفحي نأ ىلاعتو هناحبس هللا دارأو انبح

 وأ ةسلاج ىهو الإ اهدارأ ةمكح اهفداصت ملو ةدعابتم الإ اهلمح ةرتف لالخ

 تعضو مث لمح لا ةرتف لاوط ةدحاو ةرم ضرألا ىلع طقست ملف ةمئان

 نم قلطنت نأ امل هللا نذأ (نأك ةرثكب اهيلع ىلاوتت تابونلا تأدبو اهدولوم

 ميقتل اهتقيقش تءاجف لمحلا تارتف مظعم اهنع اهسبح نأ دعب اهلاقع

 اى هيلع اصرح- همأ نم عاضرلا نم مرُخ ىذلا ديلولا لفطلا ىعرتو انعم

 تحبصأ مث ديلولا ماطف مت ىتح انعم ةميقم اهتخا تلظو . ءابطألا انرمأ

 سبالملا لسغي نهادحا موقتف عوبسأ لك ةرم انترايز نبوانتت اهتاقيقش
 نم اهيلع ىشحنأ ىنأل كلذب ٌثدعسو هلالخ انيفكي ىذلا ماعطلا ىهطو

 وأ لعتشملا زاج-اتوبلا ىلع طقستف ةبونلا اهتجافتال ىتح خبطملا ف فوقولا

 ردقب خبطملاو تيبلا نوئشب انأ موقأ تنكو . هلامعأ نم لمعب اهمايق لالخ

 كرتأو حابصلا ىف انل راطفالا ماعط عنصأف ىتقوو ىتفرعم هب حمستام
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 ىف ضمهاو ىبايغ ىف خبطملل باهذلل ىتجوز رطضتال ىتح لفطلل اماعط
 اهل عدأ الو . . هب مايقلا نع هما زجعتو لفطلا هل جاتحي اب مايقلل ليللا

 موقن مث اهراوجب فقاو انأو ءاشعلاو ءادغلل ماعطلا نيخست الا هيدؤت المع

 « نيفطاعتم نيكحاض نيديعس ماعطلا لوانتل سلجنو ةدئاملا دادعإب اعم

 قلغأ نأ دعبو اهمون بقع ىناوألا لسغ ىلع رهسأ تنك ةريثك نايحأ ىفو
 ىف سبالملا لسغب انايحأ موقأ تنك امك ناريبجلا نم دحأ ىناريال ىتح ذفاونلا
 فرعيو ةلاسغلا توص دحأ عمسي ال ىتح اهتخا ترخأت اذإ ىديب ليللا

 ةيجوزلا ىقوقح ثيسانت دقو ارباصو ايضار كلذ لكب موقأ تنكو لعفأ ام

 نيّبضار لاحلا اذه ىلع نحنو مايألا انب تضم مث ءافشلاب هللا نذأي نأ ىلإ

 ىزعتنو هب ففختنل كديرب أرقن ةعمج موي لك ىفو . . رادقألا انل هتدارا اهب

 نأ دحاو توص ىف اهبرو عوبسأ لك ىف لوقنو نيرخآلا مومه نم هيف اهب
 ىضاملا ماعلا ءاج نأ ىلإ . لكاشملا هذه فرعتال انتايح نأ هلل دمحلا

 رتويبمكلاب ةعشأ اورجاو اهرمأ ىف ءابطألا راحو ةيعّرَصلا تابونلا تدازو
 ةريطخو ةعيرس ةحارج ءارجا نم دبالو خملا ف مرو نع فشكت اهب اذإف
 دهعم اهلاخدا مت ءاقدصألاو لهألا ةدعاسمو هللا لضفبو . ايدام ةفلكمو

 لبق ىفشتسملا ىف اهتقفارو ميظع ذاتسا دي ىلع احل ةحارجلا ءارجاو رصان

 ىذلا مويلاب اهعم ملحأو اهتحار ىلع رهسأو اهمدخأو اهاعرأ ةحارجلا دعبو
 رهش دعبو اعم ةئداحلا ةعداولا انتايح فنأتسنو ريغصلا انشع ىلإ هيف دوعن

 ةلحر نكل . . ةرم لوأل اهجوز ىلإ فرت سورع ىه امنأك ىتيب ىلإ اهب تدع
 .. خملا ىلع ةيموي ةيئابرهك تاسلج اهل تفيضاو ترمتسا جالعلا

 دوعأ نيح دهعملا ىلإ اهعم بهذتو انعم ميقتل ىرخأ ةرم اهتقيقش تءاجو
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 انسفنتو تاسلجلا تهتناو .. لفطلا عم سلجأل لمعلا نم انأ
 ةرم نيعللا مرولا داعو الا طقف روهش ةتس ىوس رمت مل هنكل . .ءادعصلا

 ءارجاب ماقو ريبكلا حارجلا سفن ىلإ اندعو . . ناكملا سفن ىفو خملا ىلإ ةيناث
 ىلإ ةحرفلا تداعو هلل دمحلاو ىرخأ ةرم تحجنو ةيناثلا ةرملل ةحارجلا

 اهترايزل بهذاو ىفشتسملا ىف ةرملا هذه اهقفارت ىتلا ىه اهمأ تناكو ىبلق
 نم الإ ابارش لوانتت الو ىسفنب اهمعطأو اهيتآ ىتح لكأت الف . . موي لك
 ةمات ةيوبيغ اهتأجاف مايأ دعبو . . الامجو ةيكئالمو ةقر تدادزا دقو ىدي
 الإ ءىش اهظقوي وأ ءىشب رعشت دعت ملو ةزكرملا ةيانعلا ىلإ اهلقن متف ةليوط
 ىلإ رظنتو اهينيع حتفتف اههجو ىلع ىسافنأ حفلب سمحتو اهنم برتقا نيح
 قفشاو كبحأ اهب ىل لوقت |منأك ةلوجخ ةماستبا لظ لمحت ةليوط ةرظن
 ةرم اهينيع ضمغت مث . . ثدح [ميف ىل بنذ ال نكل ىعم هتيناع امم كيلع
 اهل سمهأو . .اهيجانا تنكو . . اهب طيحي ىذلا تمصلا ىف قرغتو ىرخأ
 اهير اهل وعدأو اهعم هتشع دحاو موي ىلع امدان تسلو اهبحأ ىنأ اهل دكؤأو

 نم عبارلا مويلا ىفو ءابطألا نم حاحلاب الإ اهبناجب ىفقوم رداغأ الو
 ىسافنا حفلب ىه تّسحاو اهيلع تينحناو اهيلإ تئج ةليوطلا اهتبوبيغ
 مث ةلجعتم ةماستبا لظ لمحت ةريصق ةرظنل نكلو اهينيع تحتفف
 برقب تسسحأو تمءاشتف بورغلا دنع تقولا ناكو روفلا ىلع امههتضمغأ

 دق ةنئمطملا ةعداولا اهسفن تناكو الإ ةريصق ةرتف ضمت ملو .. قارفلا

 ىلع تفقوو ةنيزحلا مسارملا تأدبو ءودهو .تمص ىف اهئراب ىلإ تداع
 اذإف ةنئمطم ةئداه مانت ىهو اهتلمأتو كلذب ىنتصوأ امك ليحرلل اهدادعا

 . . اهعم ىمايأ لكو فافزلا ةليلو نارقلا موي هتيأر امج الامج رثكأ اههجوب

 رون نم ةلاه هب تطاحأو هفصو نع زجعأ ىكئالم لالجب ىستكا دقو

 لهألا عمجت مث . كرابتو سي ىتروس اهل أرقا اهراوج ىلإ تسلجف فيفش
 انأو ىفتك ىلع ةريخألا اهتلحر ىلإ اهلمح ىف تكراشف اهعادول باحصألاو
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 رفغاو اهنع فعاو اهمحراف مهللا كهجو الإ ىقابال . . هللا الإ هلإ ال ددرا
 ضرألا فاجو . . ةنحجلا ضاير نم ةضور هلعجاو اهربق ىف ال حسفاو اه
 موي كباحر ىف اننيب عطقنا ام لصو اهنيبو ىنيب عمجأ مهللا اهيبنج نع

 رمعلا اهلهمي ملام لك نع اهضوعو اهنم لبقت مهللا . . ءاقللا نوكي
 . نيمحارلا محرأ اي كتنج ىف هب عاتمتسالل

 ىتيب ىلإ تدعو . . ىرثلا تيروو ىتح ءاعدلا اذه ال ددرا تللظو

 اهليحر ىلع مايأ تضم دقو .. موي لك اهل هددرأ تلزامو .. ىلاخلا
 ى تظحال دقو اهرمع نم نيثالثلا غلبت نأ لبق ةريصقلا اهتحفص توطناو
 هيف دقع ىذلا مويلا سفن ىف ىنعو ةايحلا نع تلحر دق ابنأ ىناجشا ةرمغ

 تاونس تس نم انفافز هيف مت ىذلا مويلا سفن ىفو تاوئس عبس ذنم اننارق

 رمعلا نم غلبي ىذلا ىنبال هعداو . . لامتحالاو ربصلاب كبر ىل عداف ٠.

 اهتدوع رظتني ريصق رفس ىف هما نأ لافطألا ةءارب بسحيو تاونس ه نآلا
 نيييبح نيب قرفت ال مهللا : وه عيمجللو كل ىئاعدف انأ امأ . ةفهلب هنم

 هلجأ نم ةايحلا بحي ابيبح بيبح هل سيل نمل لعجاف مهللا ىدعب نم
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ..ءاعد لبقتو انبر ..اهلاجب هعم سحيو
 . . هتاكربو

 هنازحأ ضعب نع ءرملا ىرعي امم : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلوا
 ردق ىلع طخستي ملو .. ادحأ لذخي مل هنأل هسفن نع اضرلا هراعشتسا
 هئافو ىلإ علطت نم هاجت ىناسنإلا هبجاوالو هسفن نخي ملو . . هللا هل هراتخا

 مه هل اونوكي نا بجي ثيح مهتنحم ىف نيرخآلل ناكو ءايفوألا نم هل ناكف
 . ةايحلا دئادش يف

 تنك ْذِإ نآلا سفنلا نع اضرلا اذه ضعبب سحت ىديس اي كنأ كشالو

 ةلحرلا هذه لالخ ةايحلا اهنيبو كنيب تعمج نملو تببحأ نمل كيرش ريخ
 كتجوز نأ دبالو . . بورغلا قفش لوطي امم رثكأ لطت مل ىتلا ةريصقلا
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 ١ نأل كصالخاو كءافو قحتستو عبطلاو حورلا ةيكئالم تناك ةلحارلا
 لئامش ًابلاغ مهعمجت ىأ فيرشلا ثيدحلا ىف ءاج امك « بحأ نم عم ءرملا

 . ةايحلل ةبراقتم ةرظنو ةهباشتم لاصحو
 اذهو .« ركذتلا لثم نازحألا ثعبي الو » اموي ءارعشلا دحأ لاق دقل

 بلقلا ىسْقُت ىتلا نازحألا ىهأ ؟نازحألا نم عون ىأ نكلو . . حيحص
 قريالو اريخ دحأأل ىنمتيالف دودسلا رشبلا نيبو هنيب عضتو داوسلاب هغبصتو
 نب رمع ةحيصنل بيجتسن نأ انل قحل كلذك تناك نإ ؟ دحأ مالآل
 نازحأألا نم تناك اذإ امأ « ركذتلاب عومدلا اوزفتستال لاق نيح باطخلا

 ريغلا مالآل اهعم نعت ةيفافشو ةفاهر اهبسكتو بولقلاو رعاشملا ققرت ىتلا
 ىه هتساقام ضعب نيرحتألا نع ففخت نأ تعاطتسا ول ىنمتتو ..
 قارغتسا البو ةالاغم الب . . رحآل نيح نم ركذتلاب سأب الف ؟ هئم تناعو

 مالظ دعب ديدج نم قرشت نيح سمشلا ءوض ةيؤر انع بجحي اهيف
 ةايح لا ىلإ فيضي ىذلا عونلا اذه نم كنازحأ نأ كش الو . . نازحألا
 الاب عيمجلل ةق داصلا كتينمأ نم كلذ ىلع لدا سيلو اهنم مصخيالو
 نازحأ ىهو بحت نمم نامرحلا ةعول تيساق 8
 نينوزحملا لكلو كل ايعاد سأرلا يناح اهمامأ فقي نأ الإ ءرملا كلميال

 ا ل ل رس
 . ءاقشلا دعب ةداعسلا عم اهدعوم ىلاو هتمحر

 . ءىربلا كلفطلو كل نيرخآلا ءاعدو نيرخآلل كءاعد هللا لبقتيلف
 . ةليبنلا كتلاسر ىلع كل اركشو اريثك اريخ كمالآ نع هللا كضوعيلو
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 ! مدسنلا

 اهيف ثدحتي ىتلاو « ءاعدلا ١ ناونعب ترشن ىتلا جوزلا ةلاسر تأرق

 تانعللا اهيلع رطمتسيو اهعم هباذع فصيو ةلحارلا هتجوز نع جوز

 قحلاو خلإ اهربق اهيلع قّيض مهللا : دعب بارتلا راو مل ىهو وعديل ىتح
 ثالث ىف اهنع فلتخت اهنكل ةلاسرلا بتاك فورظل ةلثامم افورظ شيعأ ىنإ
 : طاقن

 ام اه رفغي نأب امئاد هللا امل وعدا ىناو ةايحلا ديق ىلع تلازام ىتجوز نا ©

 ةنس ؟ 0 لاوط ىقح ىف اهنم ناك

 نيئسلا هذه لاوط اهيلع ربصلا ىلإ ىناعد اموه نوكي دق اهنم انبا ىلثأ ©

 لقألا ىلع امهنكل نييوس نانوكيال دق نيوبأ نيب هتئشنت عيطتسا ىتح
 . رخآلا لتقي وأ امهدحا رحتتي ملو ةايحلا ديق ىلع

 فافزلا ةليل ذئم اهسفن نم هتمرح هتجوز نا مغر ءاعدلا ةلاسر بتاك نا ©

 شارف ىف اهراوج ىلإ مونلاب عتمتسي لقألا ىلع ناك دقلف تتام ىتحو
 ىف اديحو مانأ ىناف انأ امأ لاق |ى اهافق وأ اههجو هتطعأ ءاوس دحاو

 . اماع ؟ 6 ذنم ةلقتسم ةفرغ

 اءزج نأب فرتعا اهنإو هيلإ انلصو اميف ديحولا ببسلا اهنأ معزا تسلو
 ةيجوزلا ىقوقحب ىكسمت مدعبو اهيلع ىربصب لع عقي ةيلوئسملا نم

 و



 أطخما ىف ىدامتلا ىلع اهعجش امت اننيب نبا دوجو ناك دقو . . اهعم ةعورشملا

 . هنع زواجتلا ىلإ ىناعدو

 سيلأ ىتلاسر ٌثيداو فظوتو ىنبا جرت دقو ىديس اي كلأسا نآلاو
 ؟ ةيقب رمعلا ىف ناك اذإ جوزتا نا ىقح نم

 ناسنإلا ريجت فورظلاف راظتنالا اذهب تأطخا ىنأ ىلع ىنمولت الأ وجرأ

 ىنبا ناك دقلو . . ريبك فدهل هنم ةيحضت اهاضريال ةايح لوبق ىلع انايحأ

 هذه لاوط نامرحلاو ةائاعملا تدبكت ىنا ىلع امدان تسلو ىفده وه ديحولا

 ؟مدنلا عفني لهف . . تمدن ول ىتحو هلجأ نم نينسلا

 الف اذهل . مدنلا عفني ال ىديساي ال : لوقأ ةلاسرلا هذه بئتاكلو 9

 ةيحضتلا ترتخا دقلف « ةيضاملا نينسلا لاوط كرمأ نم ناكام ىلع مدنت

 ةئشنت هتئشنتو كنبا ةياعر وه ماس فده لجأ نم ةيصخشلا كتداعسب

 كش الو . نيلصفنم نيوبأ نيب ىسفنلا قزمتلا نم كلذب هتذقناف ةيوس
 قحتتست ةرمث اهل تناك كتيحضت نأل كسفن نع اضرلاب نآلا سحت كنا

 هتيحضت نوكت نم وهف العف ةرسحلاو مدنلا هل ٌنحي نم امأ اهجاضنإل ءانعلا
 الداع اناسنإ نا كش الو كلذك ظحلا نسحلا نكت مل تنأو ءازع الو نمث الب

 نأ دقتعي الو رومألا هيلإ تدرت امع ةيلوئسملا ضعب نم هسفن ىفعبال كلثم
 ةداعس ايئدلا هل رخدت نا قحتسي رحّآلا فرطلا ىلع ركح وه (مئاد أطخلا

 ةلداعلا هتزئاج نوكتو . . ربصو ىناع امع هللا ءاشي نيح هضوعت ةلجؤم

 نسح هبر هل ءاش نمل ىديساي (مئاد ةيقب رمعلا ىفو . ةايحلل مدق امع

 . ءازجلا
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 !دوهشلا

 حار ىذلا جوزلل ىضاملا فيصلا رخاوأ ىف « ءاعدلا  ةلاسر تأرق ذنم

 مظعم « اهافق ١ ىوس اهنم ري مل هنأل ةلحارلا هتجوز ىلع تانعللا رطمتسي

 اناونع اهل فرعأ ال ىتلا ىتصق اضيأ كيلإ بتكأ نأ ديرأ انأو « اهعم هتايح
 ةيهاركلا ىنتدهأو ةمحرلاو ةدوملا ىرخألا ىه ىتجوز ىنتمرح دقف « ائالم

 الو احصن لبقتال ىديس اي اهنأ سانلاو هلل اهتيشخ مدعو اهناسل لوطب

 لئاسو لك اهعم تدفنتسا دقو برضلا ناك ولو ءىشل عاصنتالو اهيجوت

 ةجوز رشاعا اهعم ىتايح نم تاوئس ٠١ دعب ىسفن تدجوف حالصالا
 مهو اهدالوأ عم ةدئاملا ىلإ سلجت اهدالوأ عم ةيساف ةينانأ ليمجلل ةركان

 ماعط نم مهمامأ امل اهافطأ كرتتو ةبطقم ىهو اهماعط ىلإ فرصنتو راغص
 ال اهنأ ءايربكب تلاق لعفت نا اهتوجر اذإف هيف مهبيغرتل ةلواحم ىأ ريغب

 مايأ ٠ شيعنو رهش لك ًاموي ١0 ىعم رجاشتت ! ماعطلا ىلإ ادحأ وعدت

 اهءانبا ىبرت فيك فرعتالو ةيوبرت امنأ ىعّدت « ىبسن ءوده ىف طقف
 مهتيبرت ءوس نمو مهنم لاع توصب وكشتو لولوتو مهمامأ ىنمجاهتو

 ! لبق نم اهمساب عمست مل ىرخأ ةديس ءانبا مهنأك مهقالخأو
 ءىش لك نم ةمئادلا ىوكشلاو نيرخآلا ةريس نيئيش ىف رصحنت اهتايح

 ىأ ىف اهدييأتب اهلماجأ ملو مامتهاب عمتسا مل نا ىل ليولا لك ليولاو

 نذر



 عمو سانلا عمو ىعم مئاد راجش ةلاح ىف ىهف كلذ مغرو « ىوكش

 رمع ديزيال نيذلا راغصلا ىدالوأ كرشت نا ىلع صرحتو « ناريجلاو دالوألا

 كلذ دمعتتو اهنيبو ىنيب راقن وأ راجش لك ىف تاوئس 4 ىلع مهربكأ
 ! ةريغصلا نسلا هذه ىف مهو مهيبأ ىلع ىأ ! لع ادوهش اونوكي نا ةجحب

 ةّرم اهلهأل اهتوكش نا دعب حالصالا تالواحم نمو ءىش لك نم تسي دقل

 جراخخ ىتيب رارسا عيذا فيكو اهوكشا فيك ذإ ىربكلا ةماطلا تناكف

 ىروهجلا اهتوص نم ةيمويلا انرابخا ةرشن نوعمسي انناريج لك نا عم هناردج

 . ىهتنتال ىتلا اهتارجاشمو
 ال ادودكم ىتيب ىلإ دوعاو روهمجلا عم هيف لماعتا المع لمعأ ىننإ

 تظحلال دقو ىغبأ امت ائيش لانأ الف ءودهلاو ةحارلاو مالسلا الإ بلطأ

 حبصأو لهرت دق ريبكلا دلولاف « تعنيا دق رمتسملا دكنلا رارث نأ فسألل

 نم ىناعي طسوألاو « اريثك جرخيال هنألو هماعط بقاري دحأ ال هنأل انيدب

 دلولاو نيديدشلا بيغرتلا وأ بيهرتلاب الإ لكألا مدعو ناهوتلاو ناحرسلا

 ةرتف لاوط ةثالثلا مهو « ريمدتلا ىف ةبغرو ةدئاز ةيبصع ةعزن هيدل رغصألا
 تاناويح ا لابشأك رارمتساب نوشهانتيو نوشوانتيو نومحالتي مهوحص
 !ةيرغلا

 فرعأ ال انأو اهقلطا مأ دبألا ىلإ ةجوزلا هذه عم ىتاناعم رمتست لهف

 ةناضحو ةقفثو ثاثا ةمئاقو رخؤم نم هب ىنبلاطت فوسام ددسأ فيك

 اهعم ىرومأ نم حلصا نأب ىنحصنف اقيدص ايماحم ترشتسا دقل « لافطأ
 ءاهقالط تابلطتم ةبباجم ىلع ًارداق تسلو فظوم ىنأل هللا ىلإ ىرمأو

 فسأللو اهيلع جاوزلا مث روهش ةعضب اهرجبب ىنحصنف انوذأم ترشتساو

 اندر



 . . ايلاح جاوزلاب الو هلخخاد رجحلاب ىل حمستال نكسلاو لمعلا فورظ نإف

 للافطأل ةحلاص اَّمأ نوكت نأ نكمي نم دجأ اهتقلط ول لهو لعفأ اذايف

 ؟ هذه ةفيزملا مهمأ نم الدب ءالؤه ةثالثلا

 هنأل ىماحملا كقيدص ىديؤم نم انأ : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو

 نم اصيصب كانه نا ىري هنأ دبالو انأ اهفرعأ امم لضفأب كفورظ فرعي

 ةهجاوم ىف اقالطا لمأ ال هنأوأ كتجوز نيبو كنيب لاحلا حالصا ىف لمألا

 ىتح حبصي نا ايندلا دكن نمو « ةيداملا لاصفنالا عورشم تايدحت

 ! نورداقلا الإ هيلع ردقيال ًافرت نايحألا ضعب ىف ضيغبلا لاصفنالا

 غلبي مل راغصلا لافطألا نم ةثالث ناف كاذ وأ ببسلا اذه ناك ءاوسو

 ىرخأ ةرم لواحت نا كيلع ضرفت ةريبك ةيناسنإ ةيلوئسم « ةرشاعلا مهربكأ
 ةيناكمإ انايحأ نيدودكملل ئيبت ىتلا ةظقيلا مالحأل اريثك ملستست الأو

 نع اريثك فلتخي عقاولاف . ءانع ريغب ةيدرولا مهمالحأ قيقحتو مهتايح رييغت

 انضارتعا ناك امهم نيوبألا ةياعرل نوجاتحي نيذلا راغصلا ءانبالاو « لايخلا

 ةيلوئسملاب ساسحالا لهأ ىلع نوضرفي ؛ هئاطخخأ وأ امهدحأ بولسأ ىلع

 القن « ةسناؤملاو عاتمالا ىف ١ ىديحوتلا نايح وبأ هدروأ اهب انايحأ اولمعي نا
 عم نوكي نأ لجرلا ىلع ىغبني ١ هنأ نم عساو نب دمحم همسا ميكح نع

 « (هيلع نوربصيو هنم نولمتحي . . نونجملا عم نونجملا لهأ نوكي امى ةأرملا

 نا ةأرملا ىلع اضيأ ضرفت ةيلوئسملا هذه سفن نأب ايصخش نمؤأ تنك ناو
 فدهملا اذه سفنلو ردقلا سفنب نونجملا عم نوئجملا لهأك لجرلا عم نوكت

 +. ليبنلا

 اهنأ دبال كتايح نا كش الف لمألا دقفت الو كمؤاشت نم ففختتف
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 اهتحاسم نم ديزت نا عيطتست كنأو ءودهلاو ءافصلا تارتف ضعب دهشت

 عازنلل اهليم ىف كش الب ةئطخم كتجوز نإ . . ةمكحلاو ربصلاب ايجيردت
 مهل اهداهشا ىف امامت ئطاخلا اهقطنم ىفو اهافطأل امامها ىفو راجشلاو

 نا ىغبنيو كعم فالخ وأ راجش ىأب مهراعشأ درجم ىفو لب . كيلع

 ىأرم نع ةيداعلا اتانحاشم لك اعم ابجحت نأو امامت كلذ نع فقوتت

 كلافطأ ضيوعت لواحت نأ تنأ كيلعو « ناكمالا ردقب لافطألا عمسمو

 عمستو اهعم ربصلاب مصتعت ناو « ةياعرلا بناوج نم مهصقني ام
 اهعم لماعتت ناو ٠ اهتالواحمو اهتاردابم عجشتو ماتهاو ةانأب اهاواكشل

 رمثت نا امإف لافطألا ىلع اصرح ةياهنلا ىتح عساو نب دمحم ةيرظنب
 نأ لبق ىرخأ تاونس ابسكت نا امأو « [ىكتايحب اعم ادعستو اهراث ةيرظنلا
 . سوؤرلا قوف دبعملا مطحتي

 اكش هنم وكشت امف مستباف كفورظ لثم ىف لضفألا وه اذه نأ كشالو
 دقانلا ةجوز تنام دقل ! ةفسالفلاو ءاظعلا نم مهضعب نوريثك كلبق هنم

 عضوف ةنس نيرشعب هربكت تناكو نوسنوج ليومص ميظعلا ىزيلجنإلا
 : ةرابعلا هذه ةينيتاللاب ةفوف شقن ايماخر |ادهاش اهربق ىلع

 . . ( ةيقن . . ةرهام . . ةبذهم . . ةليمح )

 « ءوده ىف باجأف اقح اهتفصو !ى تناك له لئّس ليلقب اهتافو دعبو
 . !روبقلا دهاوش ىلع ديريام بتكي نيح قحلا لوقي نأ ىلع مسقبال ءرملا نأ

 ! سئتبت الف نوريثك نوسنوج ريغو

 ا



 ةعطاقتملا رئاودلا

 مل كلذ نكل ةليوط ةرتف بتكت اب باجعالاو كل ةءارقلا ىلع تمواد

 له » :وه كل ههجوأ نأ ديرأو َكلع حلي لاؤس ىلع ةباجإلا ف ىلوضف عبشي
 ( ناقورلا» اذهب ىتأت نيا نمف نذإ ! جوزتم تنأ اعبط ؟( جوزتم تنأ

 ىتح لاؤسلا اذه نم دبال ناك دقل ؟ كدودر ىف ىلجتت ىتلا ةربخاو ربصلاو

 - جوزتم ىديساي انأف . ادج ةيواسأملا ادج ةيداعلا ىتصق كيلع صقا

 ةايحللا ةرمخش ىعدأ تسلو ! ناليمج نالفط هلل دمحلاو ىدنعو - فسألل

 اهالحخ انرهق ةمراعو ةيوق بح ةصق دعب ىتبيبح تجوزت كلذ عم ىنكل

 ةفاقثلا ىوذ نم مهو اهلهأ اندعاسو اهمامتال اعم انواعتو ةريثك اباعص

 هتقاط ردق تقولا كلذ ىف ريبكلا فظوملا ىبأ ىندعاسو « ةروسيملا ةايحلاو

 لافطألا ءىجيو تاونسلا رورم عم هنكل اليمج املح ناك ىذلا جاوزلا متو .

 ماظنلاو ذيفنتلاو ريكفتلا ىف .ءىش لك ىف اننيب فالتخالا هجوأ ترهظ

 . هب انملح ىذلا ديعسلا شعلا ىف ءابرغ انحبصأو لكألا ةقيرط ىف ىتح

 ايشوقارق اماظن عبتتو هليختت دح ىصقأ ىلإ انيلفط عم ةمراصو ةداح ىهف

 لمع وهو ىلمع مكحبب انأو . مونلاو لكألا ديعاومب لصتتي |ميف |مهعم ابيجع
 ةايح ىأ ىف ماظنلا ةرورض مهفأ ءاسمو احابص لمعأ نأ ىضتقي صاخ

 نكلو هدض ىلإ بلقنا هّدح نع دازام نأ اهماهفا ارارم تلواح ىنكل

75 



 ءىش ىأ وأ الثم لافطألا لوح رباع فالخ ىأ دنعو . عنتقت نأ تاهيه

 ةعماجلا ةجيرخو بسنلاو بسحلا ةليلس توص عمست نا عيطتست
 سانلا نيب ةحيضفلا بنجتا ىتحو . ! ةرامعلا باب دنع تنأو . . ةيكيرمألا

 ىف ىقح نع تلزانت دقف هعقوتأ ام رخآ اذهو كسامتنو براضتن اليكلو
 ىئاطخا ىل رشبك انأو . . ىه لعفت |ى ةيئاغوغ ةقيرطب قيعزلاو عافدلا
 بحأو لب . . ةيضاير حورب دقتلا لبقتا نا عيطتسا ىنكل ناسنإ لكك
 اينلع ابسو افذق ةقرلا ىهتنمب اهعم هتسرام اذإ ىه هربتعت ىذلا ءانبلا دقنلا

 ظفالملا» ناو حالفو فنلج ىنإ ىلع ديكأتلاو ىصخسش ىلإ ةءاسالا ىعدتسي

 الو نيديدش لاعفناو ةدحب اهتوص ولعي مث هرخخا ىلإ «لاعلا دبعاي دعس
 ةياهنلا ىف ىندجأف قيرطلا ىف نيميركلا نيدلاولا ىلإ ةءاسالا نم عئام

 نم ىناّيح توصو ىبناج نم ضيفخ توصب حدر ةلصو ىف اهعم اكرتشم
 تكرتو حصنلا وأ دالوألا ةيبرت نع تدعتباو ةمالسلا ُترْثَأ دقل . اهبناج

 اهبترمو اهلمعي تحض ىتلا ءىش لك ىف ادج ةقيقدلا ةميظعلا ةيبرملل
 ىناعأ ىنكل هرمأب مكاح لا تحبصأو ءبعلا اذه اهترسأل غرفتتل ريبكلا

 ءاقدصألاب انتالص لك عطقب ىتجوز تماق دقلف ىديساي ةدحولا

 رخل نيح نم ىلهأ روزأ نأب ىكسمت الولو انلوح اوناك نيذلا نيريثكلا
 الا وجرأ . اهتوخاو اهاوبأ مه اعيمج ضرألا لهأ نم مهفرعن نم ناكل

 طقف ىعارأ ةقيقحلا ىف ىناف . . اهعم مزاللا نم رثكأ بيط ىنأ روصتت
 اننيب لكاشم ىأب اسحي نا ريغب ةيعيبط ةرسأ ىف اشني نأ ىلع ممصمو لْفط
 انتوص عفتريال ىتح اهمامأ تاشقانملا نم باحسنالل كلذ ىنرطضا ولو

 ىسفنلا نامألا وج ريفوت ىلع صيرح انأف . . |هيولق ىلإ فوخللا للستيو
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 لثمل حصنلاب هجوتتال اذاملف . . لافطألل امتاد هريفوتب تنأ بلاطت ىذلا

 وأ ىسفن قح ىف ارصقم ىنارت تنك اذإو . . ةدئافلا ٌمعتل تاجوزلا ءالؤه

 فلتخا مل ىنإف . . ىنهجوت نا وجرأف قومرملا ىعامتجالا ىزكرم وأ لفط
 ةلكشملا هذه ىف ارصقم ىنتيأر اذإ كعم فلتخا نلو لبق نم ىأر ىف كعم

 . لكش ىأب هنم صالخلا ىنقتأ ميحج ىلإ ىتيب تلوح ىتلا
 جاوزلا ىف ةداعسلاو بحلا سسأ نم : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو 2

 ةايحلا هاجتو . . رخآلل ةبسنلاب امهدحأ انسح ايسفن اكولس نيجوزلا كولس

 ىف ةديدشلا ةيبصعلاو ىأرلاب ثبشتلاو دانعلاو طلستلاو . ماع لكشب
 ةحراجلا تاملكلاب قشارتلا دح ىلإ باصعألا تالفناو نيرخآلا عم لماعتلا

 ةداعسلا ققحي ىذلا نسحلا ىسفنلا كولسلا ليبق نم سيل ىلاعلا توصلاو

 . ةيجوزلا ةايحلل رارقتسالاو
 هتاذ دح ىف سيل جاوزلاو بحلا دعب [مكبراشم نيب فالتخالا روهظو

 نيب دجت نا ردني هنإ : لوقي هتوج ميظعلا ىناملالا رعاشلاف ابرغتسم ارمأ
 ردني هنأ ىف نذإ بجعال هنأو هباشتلا مامت نيتهباشتم نيتقرو رجشلا قاروأ
 . قافتالا مامت امهريكفت بيلاسأو امهؤارأ قفتت نينثا رشبلا نيب اضيأ ىرت نأ

 فالتخالا ىف نيرخآلا قحبب ميلستلا انيلع رسيب ةقيقحلا هذبب ىعولاو

 لعجن نا انيلع ليحتسي هنأب انعنقيو مهتايح بولسأو مهريكفت ىف انع
 رئاود عطاقتت نا (ئاد مهملا نكل انريكفت ةقيرط نمو انم ةرركم ًاخسن مهنم
 ةايحلا رارقتسال ةيفاك ةحاسم ىلع ةايحلا ةلحر مهكراشن نم عم قافتالا

 ةديعب ةيشماه فالتحالا رئاود نوكت ناو . مالسو ةدومو نامأ ىف اهدارطاو

 ىف ىقيدصاي جاوزلاو . ةيسيئرلاو ةيريصملا ةايحلا رومأ نع ناكمالا ردقب
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 ةايحلا ةسردم ىف ىميلعت عفاد ىوقأ «سيلأ كولفاه١ ملاعلاو بتاكلا ىأر
 !اهلك

 صضعب نع لزانتلل دادعتسالاو ةنورملاو ريصلا وه هنم هملعتنام مهأ نمو

 نمو . ىبغلا دانعلا ةرخص ىلع جاوزلا ةنيفس مطحتت اليكل ةريسيلا انبلاطم
 ىف مارتحالا رارقتسا وه ةمعانو ةئداه ةئيفسلا هذه ةحالم لعجيام مهأ

 . هئأرأ ضعب ىف هعم فلتخا ناو ىنح رحتلا هاجت امههنم لك نيجوزلا ىسفن

 تاقلح ىلع حرفتلا مهبينجتو لافطألل ىسفنلا نامألا ريفوت ىلع صرحلاو

 فرط لك دادعتسا سكعيو امئاد بولطم رمأ ةرحلا ةيجوزلا ةعراصملا

 دبال هنكل . هئانبا داعسا لجأ نم ةيصخشلا هتارابتعا ضعبب ةيحضتلل

 الإو طقف دحاو بناج نم سيلو نيفرطلا نيب الدابتم اصرح نوكي نأ امئاد

 هئابغو هطلست ىف ىدامتيف اهردق قح رحآلا اهردقيال فعض ةطقن ىلإ لوحت
 دض وه نورحتلا هب عمسي ىذلا ىودملا عشبلا توصلا نا |ئاد ىبأرو ٠

 توص سيلو قمحألا لاعفنالا توص هنأل حجارلا ىأرلاو ميلسلا ريكفتلا

 ىتلا ةأرملاو . ةظحللا سفن ىف ادبأ ناعمتجيال لاعفنالاو لقعلاو . لقعلا

 ىعو ريغب بحستو عانقالل اهتحلسا فصن دقفت اهجوز ىلع اهتوص ولعي

 نيح لجرلا كلذكو . اهب انوتفم ناك امهم اهجوز بلق ىف اهديصر نم

 امهنم لك بنجتو نيجوزلا نيب مارتحالاف هتجوز ىلع ايودم هتوص ولعي
 ماود تايبيدب نم هترسأو هيوبأ قح ىف فذقلاو رخآلا صخشل ةءاسالا

 رمألا طخلا اذه امهدحأ زواجت اذإف . اههنيب طباورلا قيمعتو ةرشعلا نسح

 دهميو هسفن ىف ةرارلا بسري ارئاغ احرج هحرج دقلف رحتلاب هتقالع ىف
 دق ةريثك ءايشأ نا هيف فشتكي موي ىتأي نأ ىلإ ايجيردت هنع هرعاشم لوحتل

 قلما



 ديكأت لكب اهنيب نم سيل هنكل مهريغو ءانبألاك هرشاعي نم نيبو هنيب طبرت
 هنع ىلختلا بسانملا تقولا ىف هيلع لهسيف هتايح كيرشب زازتعالاو بحلا
 , هاثاعم الب

 نا دعب الإ ةمكحلا نوملعتيال جاوزألا ضعب كلذكو تاجوزلا ضعبو

 قوف دبعملا رايهناب اوأجافي نا دعبو .. ةيساقلا قئاقحلا مهمدصت
 توصلاو قمحألا لاعفنالا ىه كلذ ىلإ ةيدؤملا قرطلا عرسأو .مهسوءر

 نم ففختلو . . ريصملا اذه كتجوز رذحتلف . تاءاسإلا مكارتو ىلاعلا

 . . اهيلع مكتاقالع رصقت نا ديرت ىتلا اهترسأب كيلع اهنالدإو اهئاولغ
 تامدقملا نع ىماعت نم قح نم سيل هناو ةيابن ربص لكل نا ملعتلو
 كصرح نيب نزاوف ىقيدصاي تنأ امأ . تاياهنلا ءروس وكشي نا ةريطخلا

 ىغبني جوزو بأك كتايلوئسم ةسرامم ف كقح نيبو حئاضفلا بنجت ىلع
 امهم ةيصخشلا هتماركب ساسملا مدعو همارتحا ىلع صرحت نا هتجووز ىلع
 ةرورضلا دنع « اهيلع اهيوبأب ةناعتسالا نم سأبالو . ىأرلا ىفاهعم فلتخا
 ةأرملا نأب ائاد اهريكذتلو . كعم اهتافالخ ىفدودحلا زواجت مدعب اهعانقال

 امك . ايودم اعشب اهتوص اهيف عفتري ىتلا ةظحللا ىف اهلامج دقفت ةليمجلا
 توصب تليق ولو ىتح ةيساقلا تاملكلاب اهتراثتسا بنجت نا اًضيأ لواح
 انايحأ لعفي امن رثكأب اضيأ ىمدُي دق ضيفخلا توصلاف . . ضيفخ

 نونف لك نابرلا نم بلطتت ةبعص ةحالم ىديساي ةايحلاو . ىلاعلا توصلا
 اهتياغ ىلإ ىضمت ىكل ةيرشبلا سوفنلاب ةربخلاو ةراهملاو فوخلاو ربصلا
 ةيادب ىف «ةبيرغلا ١ « ناقورلا ١ ةملكب هدصقتام اذه ناك ابرو ..ةملاس
 . لاح ةيأ ىلع كل اركش نكل . .ةقيقحلا ىف كلذك وهامو . .كتلاسر
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 بلقلا ىف .. نكامأ

 لك تدقفو ىنيع ىف عومدلا تفج نأ دعب هذه ىتلاسر كيلإ بتكأ

 رظنا دعأ ملو ةرارملا معط ىوس فرعا دعأ ملو . . ىتايح ىف ولح ءىش

 ءانبأ ةثالثل مأو ةجوز انأف بناج لك نم ىب طيحي داوسلا ىرأل الإ ىلوح
 ةنس 40 ىرمعو هرمع نم ةرشاعلا ىف مهرغصأو ةرشع ةعساتلا ىف مهربكأ

 . ةيموكحلا تارادإلا ىدحاب ةفظوم لمعأو

 . . امامت ىرمعك هرمعو تاكرشلا ىدحإ ىف ايلام اريدم ىجوز ناكو

 ءابطألا ىلع ددرتن انحرو هيقاس ىف مرو نم وكشي أدب تاونس ثالث ذنمو

 ءاضعأ ضعب فئاظو ىلع رَّنأ اتطاخ اجالع هجالعب مهدحأ أدبف . .

 ىرمعو ىبيبح ملسأ نأب ةأجف تهتلا ةليوط تاهاتم ىف انلخدو همسج

 . . هب ثبشتأ انأو ةكئالملا ءوده ىف لحرو ىدي نيب هحور ىتايح كيرشو

 ةسمخ هليحر ىلع نآلا تضم دقل . . ىدبك هيطعأو ىرمعب هيدفأ نأ ديرأو

 ىف ريسأ وحصلاو مونلا نيب قرفأ الو ءىشل امعط اهلالخ فرعأ مل روهش
 نكامألاو . . اعم اهيف انرس ىتلا عراوشلل رظنا ىنيع ىف عومدلاو قيرطلا

 ىرأ الو هتوص الإ عمسا الو ىلوح ماحزلاب رعشأ الو . . اهيف انسلج ىتلا

 نيذلا سانلا هوجو ىفو ىلمع ىفو ىتيب ىف . . ناكم لك ىف ههجو الإ

 هنانحو هتبيطو هحور ىف ءىش لك ىف اليمج ناك دقل .عراوشلا نوألمي

 ا



 هتايح ىف ريمخ نم لعف اهب هبر دنع دعسيل بهذ هنكل هيدلاوب هّربو هنيدتو
 تركف دقلو هيلع ماني ىذلا بارثلا دسحأو هلع ثحبأ ىدحو ىنكرتو ف

 ةنيمث ىرخأ ءايشا دقفأس ىنا ىلإ تهبنت نأ دعب ةلاسرلا هذه كل بتكأ نأ
 ذنم تملستسا دقلف ىجوز ليحرب ىتايح ىف ناك ام مهأ تدقف نأ دعب

 ىنبا ىنءاجف تيبلا ىلإ تدع املك ىنبلغت ىتلا ليوطلا ءاكبلا ةبونل مايأ
 ؟ ةقيرطلا هذبم اضيا تنأ نيتومتس كنا ىمأ اي نيكبت اذامل ىئلأسو ريغصلا

 . تير اي : مولكملا بلقلا نم ةرفز ىف هل لوقأ اناو الإ ىسفنب رعشأ ملف
 . .كريغب لعفن اذام . . ىمأ اي نحنو : ةءارب ىف ىللوقي ريغصلاب اذإف

 . . ىبأ ريغبو

 هترابع ىف تركفو ةتماص انأو اليوط هيلإ ترظنو . . تفجتراو تززتهاف
 هلل نيتعكر تيلصو أضوتأف صضب:ا ىسفن تدجوف اريثك اهب ترثأتو ةئيربلا

 هلهمي مل اب ةنجلا ىف دعسي نأب ىجوزل توعدو . . اريثك ىبر ترفغتساو
 ةايحلا لئاوغ نم هللا مهيمحي نأب ىدالوأل توعدو ةابحلا ىف هب دعسيل رمعلا

 . . اهب نومتحي اوناك ىتلا ةلظملاو مهليلدو مهدشرم مهنع باغ نا دعب

 . . ةوقلاو ربصلاب ىسفنل توعدو
 هئاضقو هللاب ةنمؤم انأف . . فيعض ىناعيإ نا ىل لوقت الا وجرأ

 ! اهيف لعفا اذام . . ىديساي قارفلا ةعول اهنكل . .هردقو
 . حارجلا ىوادت ىتلا كتاملك نم ىرمأ ىلع ىننيعتل ىل لوقت اذامو

 بلطتت ىتديس اي ةريبكلا ةايحلا نازحأ : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو [ل

 ىلوألا ةرتفلا ىف ةريرملا اهراثأ ىدافتو امل دومصلاو اهاتحال ربكأ ةعاجش
 . اججأتم اهيف اهبيهل نوكي ىتلا

 هبعي لو نوحلصملاو لسرلاو ءايبنألا هفرع ليبن ىناسنإ ساسحا نزحلاو
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 مالستسالاو سأيلل الخدم نوكي نأ نم فوخلل الا هريغ ىلع دحأ
 مارح توملا ىّنَتو . . ليحرلا ىنمتل بابلا حتفي امم ةايحلا نم باحسنالاو

 . . ىتديساي اعرش
 نائيعي ةالصلاو ربصلاو هتدارإب ميلستلاو هللاب نايإلاك ءىش الو

 راوألا بيحل تفخي نأ ىلإ اهعم شياعتلاو هنازحأ ةنداهم ىلع ناسنإلا
 بحاصي قيفر نزح ىلإ عذاللا نزحلا لوحتيو .. نمزلا عم ايجيردت
 نم هاجتو اههاجت ماعلا ىناسنإلا هبجاو ءادا نع هقوعيالو هتايح ىف نوزحملا
 . مهنع ةيلوئسملا ةنامأ لمحتي

 لكب اهنع لاغشنالاوه هنازحا نم ففختلل ءرملا هب حصني ام لضفأو

 ةياعرو لمعلا ىف قارغتسالاك ةديدعلا ةايحا نوئش نم هب مامتهالا قحتسيام
 تاقادصو تاماىتها قلخو ةيعاتجالا تاطاشنلا ىف ةكراشملاو ءانبألا

 . . ةليوط تارتفل سفنلاب دارفنالا بنجتو . . ةديدج ةيعامتجا تاقالعو
 لك لعفاف لوألا اهججأت ةرتف لالخ هنازحأب ناسنإلا رّكذي ام لك بنجتو
 اب هللا هقطنأ ىذلا ميكحلا ةءاربلا توص ىلإ ىعمتساو . . ىتديس اي كلذ

 كنع باغ نمع ىولسلاو ءازعلا ىسمتلاو . . كنازحأ نم كلشتنيل لاق
 ةلحرلا سفن ةرركم مهيف اهلصاوتو ةايحلا ددجت ةبقارمو كئانبا ةياعر ىف
 بلغتلا ىف لمألا لك كلذ ىفو . . كل ءازعلا نم ريثك كلذ ىفف ةيدْألا

 رئاسخ نم انبيصي دقام ةفاضاب مالآلا ةفعاضم مدع ىفو . . نازحألا ىلع

 . ءازعألا دقفب لبق نم انرسخ دقام ىلإ ةديدج ةيحص

 و



 نم تجوزت ةنس 4 ىرمع ةديس ىننأ كيلإ تبتك تاونس عبرأ ذنم

 تدجوو ةيبرعلا لودلا ىدحإ ىلإ راعملا ىجوز تبحاصو . اماع ١

 ريغأ ملو هلام ىف عمطأ ملو نيطلا نم تيب ىف هعم تشعو هعم ىتداعس
 دلو باجناب ملحيو نونحو بيط ىجوز ناو «٠ ةرهاقلا ىف ىتقش ثاثا

 روهش ه وأ 5 دعب ضاهجلاالل ضرعتا ةرم لك ىفو تارم © تلمح ىنكل
 بيبطلا تاييلعت عابتا ىلع ىصرح مغر هدعب ةمج ةيحص بعاتلو
 نم ءابطألا ضعب ىنرذح دقو لمحلا ةرتف لاوط ىرهظ ىلع ىئاقلتساو

 لعفا اذام كريشتسا كيلإ تبتكف رركتملا ضاهجالا دعب ىرخأ ةرم لمحلا

 ناونعب ىتلاسر ترشنف ىجوزل ءاضرا ىرخأ ةرم لمحلاب فزاجا لهو

 مدعب راشا ناف الوأ ةرهاقلا ىف ريبك بيبط ةراشتساب ىنتحصنو «دعوملا»

 هنم ىنرذح اذإو هيف ىجيوز لمأل اقيقحت تلمح ىرخأ ةرم لمحلا ةروطخ

 « هاري ام هسفنل راتخي نا ىجوزل عدا ناو رطخلل ىتايح ضّرعأ الأ ىلع ناك
 اصوحف ىل ىرجأف ةرهاقلا ىف ريبك ذاتسأل تبهذو كتحيصن تذفن دقو

 ىنحصن مث ةليوط ةرتفل هيلع ةبظاوملاب ىنرمأ اجالع ىل فصوو ةديدع

 تضمو ىجوزل تدعو ديدج نم لمح ا ةلاح ىف محرلا قئع طبر ةرورضب
 بوش عم ىلمح فداصتو روهش 8. ذنم تلمح مث اهالخ لمحأ مل تاونس ٠١
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 ةدوعلا عطتسا ملف هيف ميقن ىذلا دلبلا ىف ئراوطلا نالعأو تيوكلأ برح

 اهلك ىتايح تحبصأو طوقسلا نم ىلمح ىلع افوخ نيدئاعلا عم ةرهاقلل
 ةلاح نالعإ مغر هرداغأ الو ريرسلا ىلع ةعاس ؟ 4 ةدمل الصاوتم امون

 قباطلا ىلإ لوزنلاب ناكسلل نويزفيلتلا ءادنو خيراوصلا طوقسو ّئراوطلا

 نولزني ناكسلا ناكف . . راذنالا ةرافص قالطا دنع ةرامعلا نم ىضرألا
 ةاجنلاب هللا وعداو نآرقلا أرقا ىريرس ىف انأ لظاو ةرافصلا قالطا دنع

 ئراوطلا ةلاح بلطتت ةرازو ىف لمعي كلذ لالخ ىجوز ناكو ىلبق ىنينجل

 ىل مدقيو ىلع نئمطيل ئجيف مايأ ةثالث لك الإ هارا ال تنكف اهيف هتيبم
 نأب ءاعدلاو ركشلاب هعدوأ انأو فرصني مث ىسبالم ىل لسغيو ماعطلا

 . ءوس لك نم هللا هظفحي
 ىفشتسملا ىلاخدا بيبطلا نم تبلطف ىهتنت ٌئراوطلا ةلاح تأدب مث

 ىفشتسملا تلخدو هلمع بناج ىلإ ةلصاوتملا ىتمدخ نم ىجوز حيرأل

 لمحب ءادعس تاضرمملاو بيبطلاو ةلماك روهش ةثالث هيف تيضماو

 لك رهظ دعب نم ةعبارلا ىفو ةرملا هذه هحاجن رئاشب تحلل ىذلا سداسلا
 ىل مدقيف ةرايزلاب حامسلا دنع ىفشتسملا لخدي نم لوأ ىجوز نوكي موي
 ىل مدقيو لكألا دعب ةللبم ةطوفب ىديو ىمف حسميو ريرسلا ىف ماعطلا
 ىلع افوخ ىمسج ىف ةلضع ىأ كيرحت مدع ىلع صرحا انأو . . ريصعلا

 ال ىجوزو . . طقف ىنوفجب ناضمر رهش ىف لصأ تنك دقل ىتح نينجلا

 برقو . ثارم "٠ ناضمر ىف همتأ ىذلا نآرقلا ةءارق نعو ىل ءاعدلا نع فكي

 ىلإ ىلقنب بيبطلا رمآو فيزنلا ىنأجاف لمحلا نم سداسلا رهشلا ةياهخ
 ةدالو ءارجا نوررقي ءابطالاو . . اهيف الإ ءىشب رعشأ ملو . اروف ةدالولا ةفرغ

 غم



 عضو نأل ىتايح نع مهتيلوئسم مدعب ارارقا ىجوز نوبتكتسيو ىل ةيرصيق
 ىدشر ىلإ تدع مث اليوط اتقو ةيلمعلا تقرغتساو . . ميلس ريغ نينجلا

 ! ادلو ىباجناب ىتنوئنهبو نوكحضي عيمجلاب اذإف

 دعب ىنيع تحتفو ىرخأ ةرم ىعولا نع تبغ مث . . ىعومد ترجفناو
 تبغو ادلو تبجنأ دق ىنا هل تلقف احرف ىكبي ىمامأ ىجوز تدجوف ةرتف

 ىذلا ىتيب ىلإ تدعو ىفشتسملا ترداغ عوبسا دعبو ىرخأ ةرم ىعولا نع

 لك ىفشتسملا ىف ىنبا ىلع رمي ىجوز أدبو . . روهش ةثالث هنع تدعتبا

 ىتح اهيف هءاقب ءابطألا ررق ىتلا ةناّضحلا ةفرغ ىف جاجزلا ءارو نم هاريل موي
 تأدبو .. اديعس ىفشتسملا نم ىجوز دوعيو ىعيبطلا هومن لمكتسي

 ٌةلكو انيزعي بيبطلابو مايأ دعب قدي نوفيلتلا سرجبب اذإف ءطبب ىاوق درتسا
 ةبيط ةضرممب اذإو هباجنال هلك ايندلا باذع تلمحت ىذلا انديلو ىف فسأ

 ! ريصلاب انبلاطتو نوفيلتلا ىف ىكبت
 لك امهالخ تدقف نيزحلا مويلا اذه ىلع ىديس اي نآلا نارهش رم دقل

 ىعم ملكتيال حبصأ ىذلا ىجوز ىتح ءىش لك تدقفو . . ةايحلل ىنعم

 ءىش ىف ترصق لهف . . اتماصو هنازحأ ىف اقراغ الإ هارا الو اهموي نم

 حبصأو ةنس ١65 لالخ تارم ” رطخلل ىتايح تضّرع دقل ؟ ىديساي

 ؟لعفا اذامف . . ىرخأ ةرم فزاجا نا ىرودقم دعي ملو ةنس 77" نآلا ىرمع

 ىنحصنف انه خويشلا دحا ترشتسا دقل . ىجوز نم قالطلا بلطا له

 مث جوز نودب ةديحو ةايحلا دوعتا ىكل الوأ ىدحو ىدلب ىلإ دوعأ نأب
 ةرم لمحلا لمحتتي نل ىمحر نأل كلذ ىف ركفا انأو كلذ دعب قالطلا بلطأ

 ؟ ًاضيأ تنأ كلذ ىرت لهف . . ىرخأ

 ؟ك
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 ىققحتل هب كل ةقاط الام تلمحتو كعسو ىفام لك تمدق دق تنأو

 ىف اذامف  امتدرا ام ريغ هللا ةدارا تءاشو باجنإلا لمأ كجوزلو كسفنل

 نأب كجوز نابلاطي لدعلاو ةمحرلا نا ؟ كلذ نم رثكأ ىلعفت نا كرودقم

 هئاضرال تايلاتتم تارم ١ رطخلل كتايح كضيرعتو كداهج كل ردقي

 هتمص نمو ٠ كمولل هجو ال ثيح مول ىأ نم كيفعيف هتينمأ قيقحتو
 هل ترفو ةئنس ١6 لالخ هل كترشاعم نسح كل ردقيو كلنع هداعتباو

 كيرش ىلإ بلقلا نانئمطا وهو . . باجنالا نع ةميق لقي الام اهالخ

 لمحتيو هداعسا ىلع صرحيو هعم فطاعتيو هب قفريو هتبحاصم نسحي
 « اليلق ناك ولو هل همدقي ام لكب عنقيو . . هلجأ نم مالآلاو باذعلا

 صقن اهباش ولو ىتح هضعب وأ كلذ لك الإ ةيجوزلا ةايحلا ةداعس لهو
 ؟باجنالا

 تبجنا .. ديعس ظح : ةميدق ةينيص ةروطسا ىف ميكحل ليق دقل

 نمو ؟ ديعس ظح هنا مكاردأ نم نكلو ءامسلل اركش : لاقف ادلو كتجوز
 اذإ هيلع ىدبك قرتحي وأ . . ربك اذإ هب ىقشا نلو دعسا فوس ىنا مكاردأ

 ريغ مأ اديعس اظح ناك نا فرعأ ال ىنكل اركش لوقا ىنا . . هوركم هبكلأ

 ! ديعس
 نأ ىغبنيال ةايحلا ىف ةريثك ءايشأ ىلع بحسني نأ نكمي قطنملا سفنو

 اهنأب مزجن نا عيطتسن ال اننأ كلذ « اهنم انفوخت ىف وأ . . اهل انللبت ىف ىلاغن

 ىغبتي امنإو ٠ فوختن [ى ءاقشلا وأ . . لمأت امك ةداعسلا انل لمحت فوس

 ءازعلا سمتلنو بابسأ نم ةايحلا هب انل حمست ام نيركاش لبقتن نأ اهئاد

 عل



 نم ففختو هنع انضوعت دق ىتلا انتايح بناوج ىقاب ىف اهنم انصقني اع

 . هصقنب انساسحأ

 نأ ديري هنإ ىه ويكستنوم ىسنرفلا ركفملا ىري امك ناسنإلا ةاسأمو
 لئاح ربكأ وه اذهو ! هسفنل ءىش لك قيقحت ىلع ارداق « ةهلآلاك ١ نوكي

 كلذب عنقن نا بجيو ةهلآ انسلو رشب اننآل ةيقيقحلا ةداعسلا نيبو هنيب

 ةمكحل هللا ةدارا أشت مل بابسأل ابلط رخصلا حطن نع فكنو هب عنتقنو

 . اهب انيلع معنت نا ماهفالا نع ىفخت

 انإو كجوز ةقرافمو ةدوعلا ىف عرستلاب كحصنا ال ىنإف هلك اذهل

 عجرتسيو هنازحا نم ففختيو هسفن ديعتسي نأ ىلإ هيلع ربصلاب كحصنا
 كل ىرأ دق مث . . باجنالل ريحألا هدعوم وأ هلمأ ىف هتمدص دعب هنزاوت

 ةحارصب هبئاغر نع حصفي نأب هيبلاطتو . . ءودهم هيشقانت نا كلذ دعب
 دمتعا نم  هلوقب ىلع نب نسحلا مامإلا مهانع نم دحأ نوكي نا دارأ اذإف

 ةايحلا تلصاوتو كلو هل اريخ ناك « هريغب ضري مل هل هللا رايتخا نسح ىلع
 ىعسلا ةلصاوم الا ىبأ ناو . . هللا ةداراب ميلستلا دعب تاصغنم الب اكنيب

 فدهلا اذهل ىرخأ نم جاوزلا ىف هتصخر مدختسي نأ دارأو باجنالا ءارو

 راتخي نا ناسنإ لكلف هعم رارمتسالا ثدرا نا كل ىأرلاف كيلع ءاقبإلا عم

 ترتخا ناو .. كلذ ىف كيلع مول الو اهب لبقيو اهاري (ك هتداعس

 نع كضوعت ةديدج ةايح كل ئيب هللا لعلف ىردي نمف . . لاصفنالا

 . كنازحأ كنع حسمتو ةقباسلا كمالآ

 ىلع نودمتعي نمم نوكي نأب هحصنا ىناف ىتحيصن وه دارا اذإ امأ
 ةداعسلا بابسأ نم ةايحلا هل هتحاتا مب ىضري ناو .. مهل هللا رايتخخا نسح

 نم ءافولاو ةمحرلاو لدعلا لهل ىغبني امك هدحو ببسلا اذهل كيف طرفي الاو

 . اركشو هلائمأ
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 !زئافلا

 عم هتاناعم نع ئراق اهبتك ىتلا ةيناثلا ةزئاحلا ةلاسر ةءارقب ترثأت

 نم نيسمخلا ىف لجر انأف .هذه ىتلاسر بتكا نأل كلذ ىنعفدف هتجوز

 نانثا  ىلاعلا ميلعتلا ىف " مهنم دالوأ ” ىلو اماع 75 ذنم تجوزت ىرمع

 . ىئادتبالا ىف ةدحاوو ىوناثلا ىف نانثاو هللا ءاش نا جرختلا كشو ىلع

 اهقالخا ىنتبجعا ةيدادعالا ةلحرملا ىف ىدنع ةبلاط ىتجوز تناكو

 سيردتلل ةراعإ ىف ذئتقو تنكو اهتبطخل تمدقتف اهتافرصتو اهلقعتو

 دعب دحاولا اندالوأ انبجناو . اعم انرفاسو انجوزت مث ةيبرعلا لودلا ىدحاب
 ليختت نا كلو . اماع 75 نم رمتسم لسع رهشك انتايح ترمف رحآلا
 0 لب ًاففأت وأ ةيبان ةملك ىتجوز نم اموي عمسا مل ذإ هلل دمحللاو اذه

 . اهل ىرايتخا ىلع مدنأ ىنلعجي وأ ىنلؤي وأ ىنجعزيام اقلطم اهنم عمسأ
 بألا اهل تنكو ةصلخملا ةبيبحلاو نونحلا ةجوزلاو موءرلا مألا ىل تناك لب

 الو . قيدصلاو فيلألاو بيبحلاو نونحلا خألاو صلخملا جوزلاو فوطعلا
 تأسأ ىننا - انيرمع نم ةريصق اهربتعا ىتلا  ةرتفلا هذه لاوط ركذا

 بحلا ناك انإو ءايح اهل تشدخ وأ ةمارك امل تردهأ وأ اموي اهتلماعم

 ابلاغ انأو . انتيب لظت ىتلا ةلظملا ىه صالحخالاو ةيحضتلاو ءافولاو دولاو

 ةيعيبط ةيئاقلتب « ىتايح» وأ ١ ىحور ١ وأ ( ىتبيبح ١ ب تيبلا ىف اهيدانأ ام
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 اوربك نا دعب اندالوأ نأ ىتح كلذك ىهو ءاير وأ قافن نود ةيداع ةيوفعو

 ىلوقتو انايحا ىلإ ةباشلا ىتنبا ىتأتف  اعبط مارتحاب  انيلع نوردنتي اوأدب
 ديرن انايحا انل نولوقي اندالوأ نا لب ىنبلطت اهمأ نا دصقت كحور مّلك : ىل
 لوقنف نويزفيلتلا ىف ىرن وأ انباحصأ نم عمسن امك نارجاشتت ةرم اهكارن نا

 ةدوملا هذهو . هللا نذاب ثدحي نلو ! اذه ثدحي نا تاهيه نيكحاض مهل

 لك ىحضيو اضعب مهضعب نوبحي مهف اندالوأ ىلإ ايئاقلت تلقتنا ةمحرلاو
 مهدحأ بقاعا نا تدرأ اذإ ىنا لب هسفن ىلع هرثؤيو رحآلا لجأ نم مهنم

 هيخأ نع عفادي لك نورخآلا ىل ىربنا باقعلاو باسحلا قحعتسي بنذ ىلع

 ركاش نتمم انأو هتطخب هفّرعأ نأ دعب هنع حفصلا الإ بحلا اذه ءازا دجأ الو

 الإ لاملا نم لانأال ىننا مغر هلل دمحلاو . ىلع اهب معنا ىتلا هتمعن ىلع هلل

 هللا نم رتسلاو ىدالوأو ىتجوز ربتعا ىننا الإ ةيرورضلا انتاجاح دسي ام

 نا تلق اذإ دحأ بجعي الا وجراو . ةايحلا ىف ىتورثو ىلامو ىتريخذ مه
 لاوط اهتيب جراخ ةدحاو ةليل تبت مل- ىحافكو ىبرد ةقيفرو ىرمع ةكيرش
 ثدح ناو ةبضاغ اموي انتيب رداغت ملو . ببس نودبالو ببسبال ةدملا هذه

 امبرو ةعاس رمت الو ابناج انم لك مزتليف رومألا نم رمأ ىأ ىلع فالخ انئيب
 عانقا ىف انم دحاو لك ذخأيو ةيناث ةرم مائولاو ءافصلا داع دقو الإ لقأ

 . مهفلا ءوس بابسأ ليزن ىتح ةيورو ءودهو ىعوب هرظن ةهجوب رخآلا
 نيب ثدحي ام اريثك اذهو  هاخخا خأ مصاخ نا ردان وهو - ثدح نإو

 مهنيب ةدوملا لابح ديعت نأ دعب الإ لاب اهل أنبب الف نسلا هذه ىف ءاقشألا

 لجأ نم تساقو تناع مكف كلذ لك مغرو مهبولق نيب ءافصلا ديعتو

 رفوت ىكل ةطايخلا ةلآ ىلع ىلايللا ترهس مكو تحض مكو اهدالوأ لجأو

 م



 ملأتت اهنا مغرو دودحملا ىبتار هرفوي نا عيطتسيالو هيلإ نوجاتحيام اهدالوأل
 بلط ناو . كلذ لجأ نم ىحضتو اهسفن ىلع لماحتت ابنأ الإ اهرهظ نم

 هل هرفوت ىتح لاب اهل أنهي الف هبلط ىبلا نأ عيطتسا الو ائيش ءانبألا دحأ

 ملف كلذ لك مغرو « ةقشملاو ءانعلا نم رثكأ ديزمو ةيحضتلا نم ديزمب

 ىتح اهل هرفوا نأ عيطتسأ ال ام اموي ىنم بلطت ملو وكشت اموي اهعمسا

 مل ىلايللا ضعب انب ترم دقو . هجاتحت اب ىساسحا مغر زجعلاب ىنرعشت
 نيرشبتسم نيكحاض اندجت تنكف كلذ عمو انءاشع ىفكي ام اهيف دجن

 الو اطخس الو امربت الو ىوكش اه عمسنالو هلضف ىلع هللا نيركاش ماننو

 نأ عيطتست لوقأ لجر لك ىلاف .ءىش لك ىلع هلل دمحلا ىوس اهنم عمسن
 راثيولاو صالخالاو مهافتلاو بحلا ناك اذإ ىنم رثكأ كتايحب أنهت
 كرايتخا نوكي نا ىلع كتايح اهيلع ىنبت ىتلا سسألا ىه ةيحضتلاو
 كلذ لبق ىسننالو لاجترإو عرست نودو ميلس ساسأ ىلع كتايح ةكيرشل

 ىنإف « ةيناثلا ةزئاحلا ١ ةلاسرلا بحاص ىخأ امأ هللا نم قيفوتلا نا هدعبو

 ارمأ هللا ىضقي ىتح ربصي نأو ًاجرف هرمأ نم هل لعجي نأ هللا نم هل بلطأ
 ىللإو هلاثمأ ردصو هردص ىففشي ام هيلع كدر ىف ناك دقلو . الوعفم ناك

 نم نه بلطأو نهدالوأو نهجاوزأ ىف هللا نيقتي نا وجرأ اهتاليثمو هتجوز
 نلني ىتح ناطيشلا نم هنأل نهيغ نع نعجارتي ناو لقعتلاو ةيادحلا هللا

 بضاغ اهجوزو تمان اذإ اهنأ ةجوز لك ملعتلو ةرحتآلاو ايندلا ىف هللا ءاضر
 . مالسلاو حابصلا ىتح ةكئالملا اهتنعل اهيلع

 ! ميظعلا زوفلا وه كلذ : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو

 نا كل ٌّقحو ةداعسلا ىهو . ىديس اي ىلوألا جاوزلا ةزئاجب تزف دقلف

 ١ه



 كانه نا . اريثك اريخ ىتوأ دقف اهيتوأ نمف . . لضف نم تيتوأ اب معنت
 نيئيش كانه نكل « اهاققحي نا ذوفنلا وأ لاملا عيطتسي ةايحلا ىف ةريثك ءايشأ

 : امه امهءارش ايندلا لاومأ الو ةرطابألا ذوفن عيطتسيال ديدحتلا هجو ىلع

 دح ىلع ناسنإلاب « ءامحرلا امه ايندلا يف ناذهو ١ بحلاو . . ةحصلاو

 ىف لقاع ناسنإ لك هب ملحي ام ةياغ امه ناذهو .. ءارعشلا ريما ريبعت

 الف ريثكلا امهريغ لان امبرو كّبر محر نم الإ ادبأ امهانيال هنكل . . هتايح
 هلل دمحلاف . . امهريغب ةقحلا ةداعسلا فرعي الو . . !هبايغ ىف ةميق هل نوكي

 بشخ ىلع ىعباصأ تاقرط توص تعمس كلعلو كلذ ىلع اريثك

 . اركشو . هتمعن كيلع هللا متأ . دسحلل ءاقتإ . . بتكملا

 كمآ



 ! ةلسلا

 انالكو ىجوز ىلعو تاع سبتلا دق هنأل رمألا اذه ىف دحأ انيتفي نا وجرأ

 ناجوز اننا راصتخاب عوضوللا . . قحلاب الإ ائيش ٌلحتسيال هلل دمحلاو
 عم  ىبتار نكل ابتار انم لك ىضاقتيو ةيبرعلا لودلا ىدحإ ىف لمعن

 نا بجي ىننا ىرأ ةجوزك انأو ىجوز بتار فعض ىواسي داكي - فسألا

 نا ىقح نمو ىل وهف كلذ دعب ىبتار ىقبتيامو . . ةرسألا تاقفن ىف كراشا
 اعم ائيبترم عضن نا بجي اننأ ىري ىجوزو كنبلاب صاخلا ىباسح ىف هعضا
 دعب ىقبتام مستقت مث اهنم فرصنو ةدحاو « ةلس » ىف رهشلا لوأ ىف

 دعب ىقبتيس ىذلا ىجوز بيصن ناف ةلاحلا هذه فو « ىواستلاب قافنالا

 (هف . . اريثك ىبيصن ضفخدي نيح ىف ابيرقت ىلصألا هبتار ىواسيس قافنالا
 ؟ كلذ ىف لدعلا مكح وه

 نم دنس هل سيل كجوز هضرعيام : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو ل
 ربجي نا هل سيلو « هدالوأو هتجوز ىلع قافنالاب اعرش مزلم لجرلاف عرشلا

 قح نمو تيبلا ىلع قافنالا ىف ماهسالا ىلع ةرداق تناك ولو ىتح هتجوز
 اذه ةيلاملا اهجوز ةمذ نع ةلصفنم ةمذ ىف اهسفنل اهبتارب ظفتحت نا ةجوزلا

 نم ءىشب سوفنلا ءاضرتسا نم عنميال كلذ نكل . . أدبملا ةيحان نم

 اصرح ارايتحاو ةيعاوط كلذ ىف ةجوزلا تبغر اذإ ةرسألا تاقفن ىف ماهسالا
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 نم اعوطت كلذ نوكي نا طرشبو . . اهل اقيمعتو تاقالعلا نسح ىلع

 ردقب ىمهست نا وه لدعلاف ةصاخلا كفورظ ىفو . ارابجا سيلو ةجوزلا
 ىكل « كبتار نم ىقبتي ارب كسفنل ىظفتحت ناو ةرسألا تاقفن ىف لوقعم

 اليكلو لبقتسملل نامألاب هرعشت ىتلا تارخدملا ضعب كجوزل رفاوتت
 هذه ةلسلا ةياكح امأ . الئاه هتارخدمو كتارخدم نيب قرافلا حبصي

 ! ال ىعاد الف
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 مل ىنا سحا ءانبألا نم ةنفح رمثا ىذلا جاوزلا نم اماع نيرشع دعب

 لك تربص اذاملو ىنتلأس اذإف اهقاذم فرعا ملو ىتيب ىف ةحارلاب اموي رعشأ

 حلصني نا ىف لمألا نم هاو طيخب قلعتا تنك ىنا كتبجأ ؟ نينسلا هذه

 « ىنم اهحيرت وأ اهنم ىنحيرتف ةقعاص ءامسلا نم لزنت نا وأ ىتجوز لاح

 ام لك اهل تمّلس دق جاوزلا ةيادب ىف اهبناج نم ةنكسملا ةرتف ىف ىنأل مث
 لمعو ىساسألا ىلمع نيب لقنتاو « ىبترم الإ كلما ال تحبصأو « كلما

 ةجوز دجاف امطحم ىتيب ىلإ دوعأ مث « ةبعرملا ةايح ا ءابعا هجاوأل فاضإلا
 لك ىلع ذاوحتتسالا ىف ةبغرو ةقامح نينسلا عم تدادزا ةفزنتسم ةطلستم

 فوتكم ىنأل هءازا تمصا ىذلا حراجلا مالكلاب ىئاذيا ىف اعافدناو ءىش

 نيح ةريصق ةرتف ذنم اءوس رومألا تدادزا دقو « ضافولا ىواخ نيديلا

 هب ىمتحي نا ىف لمأي نا ىلثم تاينيسمخلا ىف لجرل قحي اعضاوتم ارإ ُثثرو
 ترثأتساو هيلع ءاليتسالل ةيراضلا برحلا لع تنلعاف « نمزلا نم
 لاهنت تحارو « ةيداملا تابغرلا مهيف تلعشاو لع مهتضرحو ىئانبأب
 .اههجوت نمل ناريجلا فرعيال ىتح اهيلع درأ الف اهمئاتشب موي لك نع

 ْنيدلاب ةيمويلا ثيبلا بلاطم نم هئارش ىلع قفا وأ الام ءارشب ىنفزنتستو

 ىنأش نم للقتو ىرئاسخ ىف تمشتو هنمث ددسا ىكل رمألاب ىتهجاوم مث
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 مايأ ذنم ةورذلا ثغلب مث « ةعضاوتملا اهتداهشب ةنراقملاب ىتفاقث نم مغرلاب

 اذه وهام فرعت لهف اديعس اريخ ىلإ ٌفزيل ىئانبا دحأ ىلإ تلسرأ نيح
 نم كانه نا كغلبت ىما نا حجبت لكبو اهناسل ىلع لاق دقل ؟ ربخلا
 ةريثك ادوقن كلمي بغارلا كلذ ناو « اهتقلط تنأ اذإ اهنم جاوزلا ىف بغري
 هللاو اذه ! ىرت اذام رظناف «ةنج » انتيب نم لعجتو ءانبألا بلاطم ىبلت

 تعمس نا دعب ىفقوم ركذل ىعاد الو ىل هلوقيل ىنبا هب تثعبام ىديساي

 برحلا نم ةديدج ةقلح هنأ مأ حيحص وه له فرعأ ال ىذلا مالكلا اذه

 نلو ةضيرم ىهف اهحصنت نا كنم بلطأل كل بتكا تسلو « ةيسفنلا
 ىل سيلو نودعابتم ىبراقأو نودلبتم اهءراقاو . . ةحيصن ىأل بيجتست
 هديرأ ام لكو مهل وكشا ءاقدصأ الو « ةءاذبلا تدادزا املك هيلإ رفأ برهم

 هب ميقاو هيف وجنا ريغص نكس وأ ةفرغ هيدلو هيلإ وكشا سيلجو سينا وه
 ةبراقتم ةديس وأ لامتحالا ةلصاوم نع تزجع املك ةعطقتم وأ ةتقؤم ةماقإ

 نا ديرأ ىناف ناكم ىأ ىف اهعم ميقأ نا ىلع اهل اجوز ىنلبقت نسلا ىف ىل
 ىتريخخ ضعب ىطعاو ةداج رومأ ىف ثدحتاو .. اميلس ءاوه سفنتا

 نا وجراو . . نيطايش وأ ةَدُرَم عم تسلو نييمدآ عم ىنأ سحأو ىتاءارقو
 ىه هذهو .. هجراخ ادج مرتحمو . . ىتيب ىف أزهم انأف اعيرس ىندجنت
 . اركشو . . ةثراكلا

 ( بئاجعلا » لع لاهنت اذامل ىهلإ اي : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو ل

 وه نع كانه نا كل لوقيل اهئباب كتجوز كيلإ ثعبتأ ؟ ةرثكب مايألا هذه
 - نيرباصلل ىرشب  هنأو ؟ تنأ اهتقلط اذإ همأ جوزتي نأل دادعتسا ىلع

 ةنج ىلإ كعم ةفشقتملا مهتايح ليجيو مهبلاطم لك ىبلي فوسو كنم ىنغأ
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 ؟ هللا نذاب اهنم كجورخ دعب
 قح نم نا ؟ ايندلل ىرج اذام مأ ىديساي ةعاسلا تامالع نم ىهأ

 نا اهقح نم سيل هنكل . . تءاش اذإ قالطلا كنم بلطت نا كتجوز

 مهميق مهيلع دسفت نأ الو ضيضحلا اذه ىلإ مهيبأب ءانبالا ةقالعب لزنت

 ادوقن كلمي هنأل مهيبأ نم لضفأ وه نم كانه نأب الزه مأ اًدج مهعنقتف

 ىف بيصم ريغ وأ مهيلع ارتقم تنك ولو ىتح ءىشب مهيلع لخبي نلو
 هنأل . مهتايح تابوعص فيفخت ىف ماهسالا نع عضاوتملا كئاريم بجح
 نم لضفأ وه نم كانه نأب ءانبألا عنقت نا ةمومألا ىنعم فرعت مأل زوجيال

 اهناسل قلطت نا اهل زوجيالو عفاودلاو تارربملا تناك امهم محل ةبسنلاب مهيبأ
 تاناهالاو تاءاذبلا هذه لك لمحتت فيك مهفا تسلو . هئانبا ماما هيف

 اذإ ءايشألا لك ىلع ةنعللاف اهم دوصقملا كنا ناريجلا فرعي اليكل اتماص

 كانهو « اهئانبأ مامأ مألا ةمارك وأ هئانبا مامأ ادمع بألا ةمارك تنهّتمأ
 زوجيال اهتافالخ لك نكل ةيجوزلا ةايحلا ىف فالتحلالاو قافتإلل رئاود ائاد

 ةيلوئسم هذهو « ءانبألا ةليخم ىف امهتروص زبت وأ نيوبألا ةمارك ةرئاد سمت نا
 ىف قحم تنأ له ىرتل ىديساي الوأ كسفن عجارف نيفرطلا نيب ةكرتشم
 هنم ءزج ىلإ العف جاتحت مكتايح نا مأ لبقتسملل هلك ثرالا اذه راخدا

 كفطعب كيلإ كءانبا بذتجت نا لواحو . . ةديازتملا ةايحلا بلاطم ةهجاومل
 مكحو مهمأل ةءاسالا ريغب كقطنمب مهعنقت ناو مهتاجايتحال كمهفتو

 اومكح ناو اهب ناك كل اومكح اذإف كلهأو اهلهأ نم ءالقعلا اهنيبو كنيب
 ميكحتلا لبقو ءانبأ ةنفح اهل ةرسأ مدهب عضاوتم ثرال حامسلل ىنعم الف اهل

 كلذ ةهجاومبو كل اهتاءاساو اهتاءاذب نع فكلاب اهمزلُت نا دبال هدعبو

 ةها/



 أدبي اهدنعو . . ديرتام لعفت نا كل زاج اهّيغ ىف ترمتسا ناف مزحب رمألا
 عبطلاب وهف كتجوز كيلإ هتفز ىذلا ؟ربخلا» امأ . ريحلالا لحلا ىف ريكفتلا
 ناسللا ةطيلس ةجوزب بحري ىذلا هوتعملا كلذ وه نيا ذإ . . صيخب ءارش

 لوخد نورظتني مهلكو بابشلا نس ىف مهضعب ءانبألا نم ةبصع اهفلخ نم
 ؟ هلاومأب ايندلا ةنج

 هم



 ىتلكشم كل درسأ نأ لبقو 2 كل بتكأ نأ ىف ماع نم رثكأ تددرت

 كل لوقأ نآبأدبأو . اهلح ىل ريحألا ذالملا تحبصأ كنأل اهلمب# الأ وجرأ

 ةيلمعلا ىتايح تأدبو تاوئس رشع ىلاوح ذنم تجرخت باش بيبط ىنأ
 تاونس © ذنمو ىلمع ىف ًاحجان هلل دمحلاو تنكو ةرهاقلا ىف مث فيرلا ىف
 اهب تبجعأو ىترسأ لثم ةطسوتم ةرسأ نم ةيعماج ةاتف ىلع تفرعت
 سفن ىنلدابت اهتلجوو ةحارص لكب ةيداملا ىتلاحبو ىباجعأب اهتحراصو

 ٌتلبوقو « اهتبطخل مدقتلا ىلع ىنعجش ام ىفورظ ردقتو باجعالا
 . نيفرطلا نيب بح ىلإ لوحتي انئيب لدابتملا باجعألا أدبو باحرتلاب
 تأدبو ريتسجاملا ىلع ٌتلصحو انمالحا ققحن ىكل حافكلا ىف اندناستو

 لودلا ىدحإ ىلإ رفسلل ةصرف ىلع ٌتلصح نيح ةمزألا جارفنا رداوب
 دلبلا اذه ىف ةيجوزلا انتابح انأدبو ةرشابم جاوزلا دعب انرفاسو انجوزتف

 نكت ملف تيبلا ىف امأ . . ماريام ىلع لمعلا ىف رومألا تراسو . بيرغلا
 لوألا مايألا ذنم ىتجوز نيبو ىنبب تافالخلا تأدب دقلف « كلذك

 ىف ىتاقالع ىتح ىتايح ىف ةريبكو ةريغص لك ىف اهلخدت ببسب اهمظعمو
 ىهو صاخشألا دحأ ُثلباق اذإف «سانلا عم ىلماعت بولسأ ىتحو لمعلا

5 

 ىرج قباس ثيدح ىلإ ةراشإ اوفع نمضت ثيدح هليبو ىئيب رادو ىعم

09 



 مو ! هنيح ىف قباسلا ثيدحلا كلذ اهيلع ّصقا مل ىنأل ثبضغ هنيبو ىنيب
 درجم هنأ ال تلق اذإف .. اهريفاذحب ةقباسلا ةلباقملا ليصافت اهل ورأ

 امل اهيف ركفا تنك ول ىنأل « ةميرج» هسفن نايسنلا نأب تباجأ «نايسن

 . ثدحام اط ىكحأ نأ تيسن

 ثدحتا تنك نم عم ىنتلأس قيدص عم نوفيلتلا ىف ملكتا ىنتأر اذإو

 ةملك ثطفقتلا دق نوكت وأ . . هل تلقو ىل لاق اذامو ةملاكملا تلاط اذالو

 : خلإ 0 اهتلالد نعو اهنع ىنلأستف نوفيلتلا ىف هعم ىراوح نم

 ضيرع ليوط قيقحت رضحمل ضرعتأ ىنإف ىدرفمب اقيدص ترز اذإ امأ
 تيطعال ًادشار تنك ول ىنأ ًارارم هيف عمسأو ةدراو الو ةدراش هنم تلفتال

 ىف اندع نيحو .ىتنباو ىتجوزل ىقيدص عم هتعضأ ىذلا تقولا اذه

 موي لوأ ذنم اهنيبو ىنيب ديازتت تافالخلا تأدب ىمأ عم ائمقاو ةزاجالا

 رارسألا ىهام ؟ اذامل كب درفنت نا لواحت كتدلاو : ىمأ ببسب اهمظعمو

 اهخيبط ىلع تينثاو كتدلاو تلماج اذامل ؟ ىنع اهءافخإ نالواحت ىتلا

 ؟ روهش ةتس نم كل هتعنص نيح ىنلماجت مو . . ىنالفلا ماعطلل

 انتماقأ ةرتف لاوط ةدحاو ةظح ىمأب دارفنالاب ىل حمست ملف كلذ ادعو

 موقت نأ ىمأ تدارأ نيحو .. انعم نوكت نأ ىلع ايئاد تصرحو اهعم

 ىلع ترصأ مهيلإ اهتبحطصاو نيديعبلا براقألا ضعبل ءازع بجاوب
 كرتل اهرارطضا نم مغرلابو مهنم ًادحأ فرعتال اهنأ نم مغرلاب انتمزالم
 اهنيبو ىنيب ةشقانم دعبو .. ةرايزلا لالخ اهمأ ىدل ةعيضرلا انتلفط
 . عنتقت نأ تاهيه نكل . . اهروضحل ىعادال هنأب اهعانقا اهلالخ تلواح

 ىف تارم ةدع لب « ةيموي ةفصب ثدحت تاشقانملا هذه نا ىه ةلكشملاو

 هو



 دادزت مث اهتلئسأ ىلع ئداحلا درلاب ًالوأ أدبأ . بيترتلا اذه سفنب متتو مويلا

 مث . . باوجتسالا باب قلغ لواحأ انأو اليلق قيضب درأف ةبيجعلا ةلكسألا
 بضغلا عيرس ًالعف انأو« ةيبصعلا ىف أدبأف ةيزازفتسالا ةلئسألا رمتست
 درتف . . ةملك اهل هجوأف . . راجفنالا ةلحرمل ةيطنزيبلا اهتاشقانم ىنملستو

 . اذكهو . . اهتوص ولعيو دشأ ةملكب عع
 ةمق ىو هيلع ترصأو قالطلا ىنم تبلط تاراجفنالا هذه دحإ ىفو

 . . اهلهأ ءاج ىتح ةديدش ةقرحب ىكبت تلظو تراهئاف هب تقطن ىبضغ

 انرز انلمعل انتدوع قيرط ىفو انرفاسو انتزاجا تهتناو ىتمصعل اهتدعأو
 ىلع ىندعاست نا ةبعكلا ىف اهنم تبلطو ةرمعلا انيدأو ةيزاجحلا ىضارألا
 ىتح ناكمالا ردقب انتافالخ نم للقن نأو نامألا رب ىلإ انتايحب لوصولا

 ةنيزح اهنأ اهدعب ثظحالو « ةبيبحلا انتلفط ةيبرتو انلبقتسم ءانبل غرفتن

 نم ثصلختو عيباسأ ترمو اهل ىتوعد عم ىفاكلا ردقلاب ةبواجتم ريغو
 « بابسألا سفنلو بولسألا سفنبو لكاشملا تداعف قالطلا ةمزأ راثآ

 . ةدحاو بابسألا نكل ايبسن لقأ اهددع نأ حيحص

 لكاشملل ًابنجت ةديدجلا انتقش ىلإ انلقتناو اندالب ىلإ نآلا اندع دقل

 اهديلوب اهاغشنإو اهيلإ انلاقتلا دعب لمآ تنكو . . نالفط انيدل حبصأو

 مظتنم لمع الب ًابيرقت نآلا ىننإ ثيح ةيلاحلا فورظل اهكاردا عمو ىناثلا
 اى تافالخلاف تاهيه نكلو « ىعم ةرمتسملا تافالخلا بئجتت فوس اهنأ

 ىل اهتقحالم ببسب اهلكو كل اهتيور ىتلا ةبيجعلا بابسألا سفنلو ىه
 اذإف تافرصتلاب ةحطانملا اهيلع تدازو تاباوجتسالاو كوكشلاو داقتنالاب

 بهذأس كيف ؛ ًادْنِع » انأو : ىل تلاق نيعم راوشمل باهذلا ىلع ثررصأ
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 > ثجرخ نيح ىرخأ ةقطنم لخدي فالخلا أدب مث !ىنالفلا راوشملل

 كلب ةمكللا ّحِإ درت اهب تئجوفف ةدحاو ةمكل اهتمكلو ةرم تاذ ىباصعأ

 ماجو ًابيبط لّيختف اهنم دشأ ةملكب ةملكلا ىلع درت اك ًامات اهلثم
 ! تاىللا نالدابتي امهو ْنيمرتحم

 -- ىلايلو ىتجوز عم ةمئاد تارجاشمو ًاماصخ ىمايأ تحبصأ دقل

 قه بنذام نكل اهقالط ىف ُثركف دقل ؟ اهعم لعفأ اذام ركفأ ًاقرأو

 بطلا انأو ٌثركفو .. اننيب ادرشتي نأ ىف امهانبجنا نيذللا نيئيربلا

 .وعت ىأ لمعل نيلاجدلاو نيفارعلا ىلإ أحلأ نا ريتسجاملا ىلع لصاحلا
 . ءىشلا ضعب انسوفن نم ٌئدهتو تافالخلا انع دعبت

 ١١ كل لوقأو . . اهلهأ نم ءالقعلاب اهيلع ةناعتسالاب ىنصحنت دق

 اهباوص ىلإ اهوديعي نأ ًاعيمج اوعيطتسي مو تارسم ةدع كلذ ٌتلعف
 لا مدعو جوزلل ةعاطلا نم ىندألا دحلا الإ بلطأ تسلو « اهيلع اورثؤي

 5ل ةملكب ةملكلا ىلع درت الأو |مئاد مهتمك ىنلماعت الأو ىعم رمتسملا

 ه ٌتبلط دقو . . تافالخلا ىف ًائاد اهتوص ولعي الأو انئيب لكاشملا دادزت

 ١ مدع ةطقن نأ تلاقف اننيب حالصالل لهألا تاسلج نم ةسلج ىف كلذ

 ! ةجيتنلا تناك امهم ةملكب ةملك ّنع درتس اهنأل شاقنلل ةلباق ريغ هذه

 قو اهرييغت ىلع ردقي مل ذإ ليحتسم هبش اهرييغت نأب تملس دقل
 لا ةلحرمل دعب لصأ مل انأو  لهألا الو لافطألا دوجو الو ةفرشملا ةبعكلاب

 لوقأ نأ فاصنالا نمو .اهحالصا نم سأيلا ةلحرمل تلصو ىنكل اه

 ٠ امتها ال ًاضيا ىنأ امك « ةياعرلا قح اهيلفطو اهتيب ىعرتو ةزاتمم تيب ةبر
 لافطأ ةيبرم ىلإ ةجاح ىف تسل ىديساي ىنكل . ىئانبأو ىتيبي ىوس
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 نع ٌفنكتو اهجوز مرتحت ةميلح ةعيطم ةجوز ىلإ جاتحا اهنإو لزنم ةريدم
 ؟ لعفأ اذايف . .أطخملاب فارتعالاو عجارتلل دادعتسا ىلعو دانعلا

 اهدر بنجتت ىكل ةقيرط لضفأ : لوقأ ةلاسرلا هذه بئاكلو 2

 لابح ليطت نأو ىلوألا ةملكلاب تنأ اهأدبت الأ وه ( ةملكب ةملك» كيلع

 نجس عبطلا نإ . لافطألا حلاصو ةايحلا رارمتسا ىلع ًاصرح اهعم ريصلا

 اهئاد نكمملا نمو ًاليحتسم سيل هنكل العف ةبعصلا رومألا نم هرييغتو
 صلختي نأ لكاشملا ىدافتو ةايحلا ريسيت ىف ةصلخملا .ةبغرلاب و ةدارإلاب

 عبطلا ناطلس هيلع امل ىتلا تاداعلاو تافرصتلا ضعب نم ناسنإلا

 اعيرس ملستست الأ ةدهاجملاو ةدارإلاب ديكأت لكب عيطتست كنإف ىلاتلابو
 ةمكحلاب ًاضيأ عيطتست كتجوز نا امك راجفنالل كدوقي ىذلا بضغلل

 اهل اهروصي ىتلا اهسجاوهو اهسواسو ضعب نم صلختت نا عبطلا ةبلاغمو

 نا هب ىتبُي نمل روصي ىلالض ركفوهو اهيلع ىلوتسي ىذلا « ةرماؤملا ركف »
 رتوتلل كلذ هعفديو هيلع نارمآتي (نإ ناسماهتي رشبلا نم نينثا لك
 . هلوح نمب هتاقالع دقعتتف « هسفن نع عافدلل رارمتساب زفحتلاو

 نوكت نأ ىف ةجوزك اهبجاو ركذتت نا ةرورضلاب اضيأ عيطتست اهنأ اك
 دمعت الاو ةئراطلا هباصعأ تاتالفنال ًالمحت رثكأو اهجوز ىلع اربص رثكأ

 اهتريغ ىف مكحتلا لواحت ناو هذه « ةملكب ةملكلا ١ ةسايسب اهديعصت ىلإ
 أطخ ىلإ اهرجي امت كنع ءىش لك ةفرعم ىف ةيلوضفلا اهتبغرو ةديدشلا

 الو ةكيدلا نيب ًاعارص تسيل ةيجوزلا ةايحلا نأ . . ًائاد كزازفتساو كداقتنا

 نكميو موهفم رمأ ةرم باصعألا تالفناو . ةمكالم ةبلح ىف ةارابم ىه
 رمأف رمتسملا ةايحلا عباط وه حبصي نأ امأ نيفرطلا نم هنع زواجتلا
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 ىلعو هسفن ىلع ةايحلا نّوبِم نأ نذا امكنم لك لواحيلف . هلوبق نكميال

 . . رخآآلا عم حماستلل دادعتسالابو . . ةئداحلا ةليمحلا ةرشعلاب هكيرش

 ئداهلا باتعلا أدبي مث هترئاث أدهت ىتح رخآلا رجفنا اذإ اكدحا تمصبو

 ةعاط» نا كتجوز ركذتتلو . عارصلا ف مصخلا باتع ال بحملا باتع . .

 ىف داهجلا رجأ نم لاجرلا هب بهذام لك لدعت ةيصعم ريغ ىف « جوزلا

 .كلذ نع هتلأس نمل ًاقداص لي ميركلا هللا لوسر لاق ايك هللا ليبس

 هتازواجتو ناسللا تاتالفنا نم رشبلا ءاقش بابسأ مظعم نأ تنأ ركذتتلو

 اهتاشقانمو اهتاباوجتسا ىف قلطنت |منإ كتجوز نا ركذتو ًاروبص نكف
 هسفن نع ريبعتلا ءىسي بح هنكل كل بح نم ًالعف اهئانع مغر ةيطنزيبلا

 . كلوح ءىش لك نم ةريغلا رعشتسيو لماك كالتما ىلإ لوحتي نأ ديريو
 نم ناسنإ لكل دبال هنأب اهعنقت ناو « رارمتساب اهفواحم نئمطت نا لواحف

 هبح عم كلذ ضراعتي نا ريغب هلهأبو هئاقدصأبو هسفنب اهيف ىلتخي تاقوأ
 ىلإ رجي دئازلا لوضفلا نأ ًاضيأ اهعنقت نا لواح ابك . . هتايح كيرشل
 ءانثلاو 5: اهتلماجم ىف ٌرصقتالو « اهلثم ةديشر ةجوزب قيليالو 0 بعاتملا

 ىضري ءانثلا نأل ًاضيأ ةداجإللو . . ماعلا مالسلل ًابلط اهماعط عاونأ ىلع

 4 ًاركشو تاردقلا قلطيو 4 سوفنلا
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 ! ةعقوملا

 ؟5 انجاوز ىلع ىضم اقومرم ازكرم لغشي لاح ا روسيم لجر ةجوز انأ

 انأو .٠ ىحص جارفا الو وفع ريغب ةدملل ٍفوتسم دبؤملاب مكح ىأ اماع

 مل روسيملا ىجوزو رهشلا نم ريخألا عوبسألا ىف ةلاسرلا هذه كل بتكا
 اذهو « عفدي نا ديري الو ءاهتنالا براق ىذلا رهشلا فورصم دعب عفدي
 بقع هتقزمو لبق نم ةرم ةئام هلثم كل تبتك كل هبتكأ ىذلا باطخلا

 ةرجاشملا أدبت ةرم لك ىفو « فورصملا عفدي ىكل هتكرعم وأ رهش لك ةعقوم
 مئاتشلا أدبيو ايمسجو ايسفن ىنيذؤيف تيبلا فورصمب هل ىتبلاطمب
 هذهل لح كانه سيلأ :ةرم لك ىف ىننولأسيو كلذ نم دالوألا ءاتسيو

 هلمع هرطضيوهو امل الح فرعأ ال انأف مهبيجأ اذاب فرعأ الف ؟ ةلكشملا

 لاصتالا مدع دمعتي هلمع رقم ىف نوكي نيحو انتنيدم جراخ |ئاد لمعلل

 دمعتي دوعي نيحو « فورصملا لاسراب هبلاطأ ال ىتح هبايغ لوط اينوفيلت انب

 ىنأ انايحأ ليختيو هب هبلاطأ ال ىتح تقولا مظعم تيبلا نم جورخلا
 ادبأ دوقن هعمو تيبلا لخدي ال هنأ عم نيترم فورصملا ىناطعأ هنأو هقرسأ

 ىأ لعتفي مث هريتركس عم غلبملا ل لسري نأب ىندعيو غواريو فّوسي امئادو

 نذإ فيك اعبط ىنلأست .تيبلا ىف ادحاو امهيلم عفدي اليكل راجشلل ببس
 تيبلا اذه ىف ةمرتحم ريغ ىنكل اضيأ ةمرتحم ةفظوم ىنأب كبيجأو شيعن
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 فرصا تمدام نيتسملا رود ىدحاب ةماقإلاو ةرجه ىف تركف ىنأ ةجردل

 ىوس ةركفلا ذيفنت نم ىنعنمي مو « هجراخو تيبلا لخاد ىسفن ىلع
 اذه ئرمتسي وهف ىجوز امأ . جاوزلا نس ىف مهو ىدالوأ ىلع قفوخ

 ةنس ىأ ىف اموي فرعي ملو انع ةيلوئسم ىأب مابألا نم موي ىف رعشي ملو عضولا

 نم موي ىف مهل رتشي ملو مهداليم خيراوت الو نآلا هدالوأ ةساردلا تاوئس نم

 ىفو ةدحاو ةرم انيلع لخدي ملو لب تامزلتسملا وأ سبالملا نم عون ىأ مايألا
 دنع هئاضرال هليختت ام لك تلعف دقلو ! « قداح » وأ ولح ءىش هدي

 : ىل لاق مث عبشو لكأ اهبحي ىتلا تالكألا هل تعنص اذإف هروضح

 ةفيفخ تالكأ هل تعنص اذإو ؟ةمسدلا تالكألا هذبب ىلتق نيديرتأ

 ! ؟ تيبلا اذه ىف مارتحا ىل سيلأ : اركنتسم ىل لاقو بضغ

 ةزاتمملا تافصلا لك هيفو طاشن ةلعشو هلمع ىف بوبحن هنأ بيجعلاو

 كئارق نم هنا .امامت رخآ ءىش وهف تيبلا ىف امأ طقف هلمع طيحم ىف نكلو

 نودب رهشلا لوأ طقف تيبلا فورصم ىنيطعي نأ ىوس هنم بلطأ ال انأو

 كاذ وأ اذه لمحتت نس ىف دعأ ملف ندبلل وأ سفنلل ءاذيإ نودبو راجش

 هنم ىجاوز لبق ىتايح تشع دقو ؛ةلدهبلا هذهب حمسي اضيأ ىزكرم الو
 هللا نم فوخ الول راحتنالا ىف ارارم تركف دقل . ةمرتحم ةلئاع طسو ةززعم

 فوسو هللا مامأ هتيلوئسم اننأل انيف هللا ىعري نأب ةملك هل هجوت نأ وجرأف

 . كل اركشو ةيلوئسملا هذه ىلع هبساحي
 نع هللا هبساحي فوس ىتديس اي معن : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو ل

 هتنامأو هتيعر متنأو « هتيعر نع لوئسم عار لكو عار هنأل مكنع هتيلوئسم
 ليق دقل ىتح « هب هللا ىقليسو هقنع ىف ىذلاو هرئاطو اهيلع نمتؤأ ىتلا
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 مهداعساو مهتلاعإل حافكلا ىأ دلولاو لهألا ةاساقم نأ ًالدعو ًاقدص
 نمو لب فينحلا نيدلا ةمكح نم ناك ىتحو « هللا ليبس ىف داهجلا ةلزنمب

 دق اهنأك هيلع رجوي هلهأو هدالوأو هتجوز ىلع لجرلا هقفني ام نا هفئاطل
 مهيلع هقافنإو «مهتلاعا نع انوناقو اعرش لوئسم هنأ عم قفنا اب قّدصت
 ىلع قافنالا ىف جاوزألا ببحي نا كلذب ديرا انإو هتابجاو نم بجاو
 ام مظعمب مهسفنأ اورثؤي وأ هنع مهيديأ اوضبقي الأو هيف اوعسوتي نأو مهلهأ
 لوق تأرق لهو ؟ ةميركلا ةيهلإلا ةمكحلا هذه ىديس اي تيأرأ « نوبسكي
 لجرلا نإو ء ةقدص وهف هلهأ ىلع لجرلا هقفنأ ام ١ ميركلا لوسرلا

 ! اهمف ىلإ ىأ " هتأرما ىف ىلإ اهعفري ةمقللا ىلع رّجْؤيِل
 ىف ةدايز هنكل . . . هدالوأو هتجوز لوعي نأ جوزلا ىلع بجاو وه معن

 اذإو « هءادأ نسحأ اذإ رجألا هل فعاضيو . . هاَّذَأ اذإ هنع رْجّؤيو لضفلا

 ةرورضلاب هيلع ناف « هتجوزو هئانبا ىلع قافنالا ىف رجألا بألاو جوزلل ناك
 . ةعسوتلاو قافنالا ىلع رداق وهو هيف ّرتق وأ كسمأ وأ هنع عنتما نا مثإلا

 نم عّيضي نأ امنإ ءرملاب ىفك : اضيأ فيرشلا ثيدحلا لوقي كلذ ىفو
 هتجوز ىلع قافنالاب فلكم جوزلا نأ فورعملاو لوعي نم ىأ ( توقي
 اذه هنع ناطقسُبال اهتورثو اهلحخد ناو ةورث وأ لخد تاذ تناك ولو هدالوأو

 ةرسألا ىلع قافنالا ىف كراشت نا اهقح نم نأ كلذ « ارداق مادام فيلكتلا

 ةمزلم تسيل اهنكل هرمأ ىلع اهجوز ةنواعم ىف اهنم ةبغرو اهرايتخاب
 اذإ كلذ ىلع اهرابجإ دحأ كلميالو اهدالوأو اهتيب ىلع اهلخد نم قافنالاب
 ! قالط امإو . . قافنإ امإ : ةطاسبب وه كلذ ىف ىعرشلا أدبملاو ثبأ

 ىف كابتشالا |كبنجي اهب رمألا اذه ةيوست اعم ناعيطتست |مكنأ كشالو

 هعفدي (ئالم اغلبم رّدقي نيب لدُع مكح ىلإ ماكتحإللاب « رهش لك ةعقوم
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 ىأ عديال اهب هيلع حيرصلا قافتالا متيو ةاناعم الب رهش لك لوأ كجوز
 . فالنلا بابسأ لاعتفال لاحم

 كلذ امكيلع ىصعتسي فيكف « رومألا بعصأ ةيوست متت مهافتلابو
 بوبحم لجر كجوزو . اقومرمو لب امرتحم ابصنم لغشي تمهف امك (ىالكو
 عيطتست الا نذإ . . ةزاتمملا تافصلا لك هيفو . . هيف حجانو هلمع ىف

 هذه سفن تيبلا ىلإ كعم بحطصت نأ كتجوزو كئانبال اماركإ ىديساي
 ةرم ولو . . كئاقدصأو كلمعل اهّيخدت ىتلا ةيوبحملا ةباذحلا ةيصخشلا

 ؟ رهش لك ةيادب ىف ةدحاو
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 ءادرسلا

 ىف مهضعب جرخت دالوأ ىلو ةجوزتم رمعلا فصتنم ىف ةديس انأ

 شيعن هلل دمحلاو اندالوأ ةيبرت ىف ىجوزو انأ ىرمع تينفا دقو «ةعماعللا

 ءانبل اهضارتقال انجتحا ىتلا نويدلا ضعب اهقرؤت تناك ناو ةرقتسم ةايح-
 انتايح لصاونو هللا نم لضفب كلذ مت دقو اندالوأ نم دلو لكل ةقش
 . هلضفو هتمعن هلل نيركاش نويدلا ديدستل انحافكو

 دق ىدلاو نأ ىهف نويدلا هذه دعب انلغشت ىتلا ىرحألا ةلكشملا امأ

 اديدش ًانزح هيلع تنزحف ابيرقت نيماع ىلاوح ذنم هللا ةمحر ىلإ ىفوت
 ىف ىتح ةمئاد ةفصب نآلا ىلا هيدترأ تلزامو هتافو ذنم داوسلا تيدتراو

 هعلخ 2 ىف اعيمج ك0 ىجوذو ىدالوأ لع حلأ 0 ىنون

 2 يلح عسأ و ىاجب سمج 0

 هتدلص شارفلل ىنبلط اذاو عيمجلا مامأ كلذ ىف اجارحا هل ٌببسأو

 وهو « داوسلا علخ عوضوم ىف ديدج نم ىنحتاف اذإ هل ليولاو «هتعنمو
 تضرم دقل . املأتم تمصي اننيب اب دالوألا سحي الأ ىلع هصرحو هتبيطل

 ٠ اضرم ىنديزيال ىتح داوسلا ءادترا مدعب ديدج نم ىجوز ىنحصنو
 . . ادانعلا» ىف لعفأ اذاهف هب كسمتلا ىلع ىنؤلمي لازام رارصالا نكل

 ؟ ىدالوأو ىجوز ىضرأ فيكو
 اهجوز نأ ىف ىريدقت حص اذإ : ةلاسرلا هذه ( بتاكل » وأ ةب ةبتاكلوال
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 ماكتحالا ىفف رومألا انيلع تطلتخا اذإ : لوقأ هتجوز تسيلو اهبتاك وه
 لدعلا قيقحتل ناضلاو ةريح لك نم ةاجنلا ةحيحصلا نيدلا ماكحأل

 نم دنسال هنأ كتجوزل لوقأ ديشرلا رايعملا اذببو . فارطألا لكل ىناسنإلا
 الو كيبأ ليحر نم نيماع دعب داوسلا ءادترا ىلع كرارصإل ةمكح وأ نيد

 ىلص ميركلا لوسرلاف . دادحلا اذهب « اعرذت ١ شارفلا ف كجوز كرجهل

 ىلع ّدحت نأ رختآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحيال ١ : لوقي ملسو هيلع هللا
 . « ارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع الا مايأ ةثالث قوف تيم

 « كش ريغب ايسفن هب طبتريو « اهجوزل ةنيزلا كرت وه انه دادحإللاو
 ىف فرط لك بجاو نمو . نزحلا ةلاحب ارثأت ةصاخلا ةقالعلا نع فوزعلا
 هتاساومو هنع فيفختلا لواحي نأو رحآلا نازحأ مرتحي نا ةيجوزلا ةقالعلا

 نأ امأ نزحلا ةرتف دعب ايجيردت ةايحلا ىلع هلابقإدرتسي نا ىلإ هيلع ربصي ناو
 نم روفنلل ةعيرذ اهدادح نم ذختتو نيماع ةدمل داوسلاب هجوزلا مصتعت

 ةرشاعملا نسح نم الو ءىش ىف نيدلا نم سيلف شارفلا ىف هرجهو اهجوز
 ريبعتلل اهتصرف دادحلا ىف تدجو ىرخأ ةلاحل ساكعنا ابلاغ وه امنإو ؛

 ةلاح نم ىناعت كتجوز نأ دكؤملاف كلت وأ هذه تناكأ ءاوسو « اهسفن نع

 ىلع اهسفن اضيا ىه نيعت ناو اهزايتجا ىلع اهدعاست نا ىغبني ةيباثتكا
 ىذلا داوسلا اذه علخت نا وه قيرطلا اذه ىف ةوطخ لوأو . اهنم صلختلا

 ةليوط ةرتفل داوسلا ءادتراو . اهئانبأو اهجوز هاجت هل رربمال (ثإ اهلّمحي
 هترتف دعب هل ىنعم الو « ةرسألا ةايح ىلع العف ةبيثكلا هلالظ ىفضي

 امكنيب فالخلا نا امك . هب نيرحلألا بيذعتو سفنلا بيذعت الا ةيعيبطلا

 قيلتال لكاشمو ءاونأل بابلا حتفي فوس روفن نم هب طبتريام لوحو هلوح
 . ؟نذإ هب كسمتلا اذالف . . ةليوطلا ةلحرلا هذه دعب نينسلا لالجب

 او



 ! نالعالا ةاتف

 هللا همحر ىبأ ائيلع لخبي مل لاحلا ةروسيم ةبيط ةرسأل ةنبا ىديس اي انأ
 هاجت انتابجاو ىدؤنو « سانلاو ةايحلا بحن انأشتف لام وأ نانح نم ءىشب

 اعيمج ىتوخاو « ةملعتم ةفظوم ىماو « اريبك افظوم ىبأ ناك دقو انئيد
 ةايح شيعا نأ تدرأ دقف انتيب ىلع فوفري بحلا تيأر ىنالو .نييعماج
 اليوط هتببحا باش نم تجوزتو اضيأ بحلا اهيلع فرفري ةديعس ةيجوز

 ةعوفرم !ئاد بحلا ةيار ىقبت نأب ةيدرو دوعوب هعم ىتايح تأدبو ىنبحاو
 نع امامت افلتخم اناسنإ تدجو جاوزلا دعب ىنكل . ريغصلا انشع ىف

 لكاشملا لعتفيو لاعفنالا»و بضغلا عيرس وهف هلبق هتببحأ ىذلا ناسنإلا

 ديرأ الو لكاشملا هركأ انأو . انايحأ ةلوجرلا تابثا درجملو بابسألا هفتأل

 ةفاضإلاب«شيعأ» نا ديرأو قالطلا ةملك ضغباو انئيب اثلاث افرط لخدا نا

 كلذ لعفي نا ربكتسيو ىنح اصي نا |ئاد ضفري وهو ىجوز بحا ىنأ ىلإ
 رسفا تنكو .ىقح نع لزانتلاو دوب هتبتاعم ىلإ رطضاف ائطخم ناك امهم
 نا ريغب لمعلا هكرتل ةيسفن ةلاحب رمي هنأب ةيجوزلا انتايح ةيادب ىف انلكاشم
 هلخد دادزاو مئالملا لمعلا وه دجوو ىتلفط تبجنا مث رخآ المع دجي

 نإ دعب هتدجوف . .ةعجر ريغ ىلإ تهتنا دق ةيادبلا بعاتم نأ تروصتو

 الا



 اببس تحبصأ انيلع ةديدج ةمغن فزعي هلفطلا باجنا دعبو ايدام حارتسا

 هبحت (« هذه ١ نا ىل تبثي نأ |ئاد لواحي وهف . . اننيب ةرمتسملا لكاشملل

 هعم لمعت تناك ةليمز الثم هب ثلصتا اذاف . . همارغ ىف ةعقاو « كلت١و

 ىف تنكو . . مأو ةجوز اهنأ نم مغرلاب هبحت اهنا هانعم اذهف قباسلا هلمع ىف

 سفن ىعدي هب تئجوف ىنكل جيربت هنا ىلع ةطاسبب رمألا ذخأ ةيادبلا
 اهمسا ددري لظيو . ةراعلا سفن ىف انعم نطقت انل ةراحل ةبسنلاب ءاعدالا

 رمألا مقافتيو . ةقباسلا هتليمز مسا عم لعفي ناك امك . . راهن ليل ىمامأ
 ةيأ اهب انل سيل هنا سيل هنأ عم ءاقدصألاو لهألا مامأ مالكلا اذه ددريف

 ىتح . . ةززقم ةروصب ةياكحلا ترركتو . ةيحتلا لدابت درج ىتح الو ةلص

 روهش ةعضبو نيماع ىلع اهرمع ديزيال ىتلا ةريغصلا انتنبا نقلي هب تئجوف
 ةنالف نأ ىلوق ا لوقيف . . اديفم ائيش اهملعي نا نم الدب تاهافتلا هذه

 ناو ىرغاتم هي عرج اعو كلذ نعت دينلا هلا :كاختاو كم 11 بحت
 هب اذإف ةفيخسلا ةبعللا هذه لمي هلعل تربصو ةدئاف الب تيبلا ىف هدوجو

 ىمامأ تانالعالا تايتف لامج ىف لزغتيو نويزفيلتلا تانالعإ ىلإ تفتلي

 لب تمصاو لمتحاو جيربت هنا روصتا انأب كلذ لكو هظح بدنيو

 هللاو ىنأ عم « ةدئاف الب ةززقملا ةياوهلا هذه لمي نا ىسع هتاراجم لواحأو
 نم لك ىنبحيو حرملا بحاو ةفيفخ ىحورو لامجلا نم هب سأبال ردق ىلع
 ىحور ىلعو هيف اوناك نم ّلع ىنثيو الإ سلجم ىف سلجأ الو انفرعي
 اذه امبرو ةقيقحلا اهنكل ميظعلا هللاو ىسفن حدمأ كلذب تسلو . ةشوشبلا

 فوس ةباعد هنا روصتاو ىجوز هلوقي امل ةيادبلا ىف ثرتكأ ال ىنلعجام
 الإ ىجوز نم عمسا ال تحبصاو تلاطو ترمتسا اهنكل ليلق دعب ىهتنت

 /؟



 هبدن الاو تانالعالا تانب ىف لزغلا تالك الاو .. « هبحت هذه ١ نأ

 هنأ هل لوقأو . . ءودبمو ءاجرلاب كلذ نع هينثا نا ارارم لواحأو . .ةظحلا

 ىلإ جح نموهو لطابلاب تانصحملا ىمري هنأل مالكلا اذهب اريبك امثا بكتري
 « كلذ نم رثكا ربصلا لمتحا دعأ مل مث تاولصلا ىدؤيو هللا تيب

 تفتخا دقل . فيخسلا مالكلا اذه ىف أدبي نيح ةفرغلا هل كرتا تحبصأف

 ادانع دادزا هدشر ىلإ دوعي نا نم الدبو ىديساي ةحرملا ىحورو ىتماستبا

 ىنبلاطيو درطلاب ىندديبو ديريام !ئاد لوقي فوس هنأب ىنددبي حبصأو
 قهز دق هللا هحناس لوقي اك هنأل كلذ نع ةيضار نكا مل اذإ لهأل ةدوعلاب

 ! امام ىنم

 عمو هتيب ىلعو هيلع ةصيرحو .. ءىش ىف ههاجت ةرصقم تسل ىننا

 ىتاللا تايتفلا ءالؤه لثم تسل ىنأ ىفو . . ىسفن ىف ىنككشي وهف كلذ

 نا هبيصن نم نكي مل اذامل مئاد ىنلأسيو .٠ . نويزفيلتلا تانالعإ ىف نرهظي
 ىنأ عم هبيجأ اذاهب الو ىنلأسي اذامل فرعأ الو ؟ نهنم ةدحاو جوزتي

 ال ىرخأ ةرم ىننا . . انجوزت نيح لمعأ الأ ىف هتبغرل تبجتساو هّيرتخا
 ىذلا ءىشلا لمعب |مئاد عراساو ءىش ىف ةرصقم تسل ىنكل ىسفن حدما

 ىل لوقي ال وهف كلذ عمو ةلكشم ةيأ ةراثال ةصرفلا هيطعا ال ىتح هب للعتي

 تالب ثيدح الو . . هبحت نم ثيدح نع فكي الو . . ةدحاو ةبيط ةملك

 لعفأ الو بيط ىبلق نأ عم . . درطلاب ىديدهت نع فكي الو تانالعالا
 ىف لغتسي نا نم الدبو ىعم ىتلفط ىكبتو ءاكبلا الإ ىنحرجي نيح ائيش

 . ىديدبتو ىحرج لصاويو ىدض اهلغتسي ىح اصل ةطقنلا هذه

 ىننا ؟ ةلماعملا هذه هتحأل وه ىضري لهو . . هللا ىضري اذه لهف

 فو



 هتجوز ىلع ظفاحي نأ ىلع اهيف هثحت ةملكب هيلعو َئاع لخبت الا كوجرأ

 ةميلس انتلفط أشنت ىتح انتلماعم ىف هللا ىعري ناو بارخلا نم هتنباو هتيبو
 مغر ىنأبو هتاجوزل هللا لوسر انديس ةلماعمب هرّكذو انيف هللا ىقتي ناو ايسفن
 اليزج اركشو لاوحأألا حالصنا ىف لمأ ىدنع لازامو هبحأ تلزام كلذ لك
 . امدقم كل

 كتلفطو كتجوز ىف هللا قتا هل لوقأ نل : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو

 ىهو . . هتاجوزل هللا قلخ ديس ةلماعمب هركذا نلو . . ىتم نيرظتنت امك
 « لهأب سانلا فطلا انأو . . هلهأب مكفطلا مكريخ : هانعم ام لئاقلا

 نلو مكيدل تاريسا ىأ «مكيدل ناوع نهف اريخ ءاسنلاب اوصوتسا" لئاقلاو
 نأب وأ . دوجسلاو عوكرلاو رئاعشلا طقف سيلو . . ةلماعملا نيدلا نأب هركذا

 نأو . .نويد ةايحلا نأب وأ . ميركلا انلوسر اقداص لاق امك قلخللا نسح ٌرِبِلا

 ةرتف هل ناو تنارويد خرؤملا اهنع لاق ىتلا ةراضحلا ةرودك ةرود هل ناسنإلا

 2 هتخوخيش ىف فعضلل ةدوع مث هبابشو هتلوجر ىف سأبو ةوق مث فعض

 نيذلا ءافعضلل هتوق ىف ِهملُظ صاصق ةايحلا هيدأتست دق هفعض ىف هنأو

 هنم بحسلا لصاو اذإ ديصر بحلا نأب هركذا نل امك . . هتمحر تحت اوناك

 ءاضغبلا الإ هباسح ىف دجي ال بيرق موي ىتأيسف هيلإ فيضي نأ ريغب
 نم ريبكلا هديصر ددب وه اذإ مدنلا عفنيال ةعاس مدنيسو . . ةيهاركلاو
 . اهل هترشع ءوسبو ةفيخسلا تاهّرتلا هذبب هتجوز بلق ىف بحلا

 نا وجرأ ادحاو الاؤس طقف هلأسأس امنإو . . كلذ نم ءىشب هركذأ نل
 نوكي اذام : وه قدصب هيلع ةباجإلل ةيبدألا ةعاجشلا هسفن ىف نوكت

 ىف امهراج انالف نا « ةباعدلا ١ باب نم هتجوز هل لوقت نيح هساسحأ

 هب امهطبرت ال هنا نم مغرلاب هينيع ىف احضاو.كلذ ودبيو « اهبحي ١ ةرامعلا
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 ! وه لعفي اك. . ةلص ةيأ

 اهيهتشي نم مدعت نل اهلامج ىوتسم ناك امهم ايندلا ىف ةأرما ىأو
 كلذ كتجوز كل تلاق اذإ ىقيدصاي كساسحا نوكي اذام . . اهبغريو
 لمألا مامأ هددرت لو كمامأ فخسلا اذه اهتنبا ظّفحت ملو ريغ ال طقف
 اديعس نوكتسأ . . طقف كمامأ هددرت امنإو . . تنأ لعفت اى ءاقدصألاو

 ؟ كتماركو كرعاشم ىف سرغنتس ىتلا ةكوشلا هذهب
 لك مامأ ةوشنو اناجعإ كتجوز هوأتت نيح كساسحإ نوكي فيك لب

 جوزتت مل اهنأل اهظح بدنت مث كروضح ىف نويزفيلتلا ف رهظي ميسو باش
 ىفتكت الو هجوزتت ىكل اهصقني ناك اذام لءاستتو . . هلثم |ميسو ( امجن »

 ؟ [ىنيب ءافص ةسلج لكو موي لك ثيدح هلعجت لب كلذب

 (تاكرحلا ! هذه ىعاد الو كسفنل هاضرتال ام كريغل ضرت ال ىديس اي

 كيلع ةصيرحو العف كبحت ىهف كيلع كتجوز ةريغ ةراثتسال ةفيخسلا
 عطق نم ديزم ىلإ ةجاح ىف تسيلو كبحب ةججأتم اهرانو كترشع نسحتو

 ال هترادج ىفو هسفن ىف قثي ىذلا جوزلا نا امك . اهراوأ ولعي ىكل بشعخلا
 اذإ الإ هتجوز ىلع هذاوحتسا نم دكأتلل ةيصخرلا بيلاسألا هذه لثمل أجلي

 املك درطلاب اهديدهت امأ هب ذذلتيو نيرخآلا ماليإ بذعتسي اًيداس ناك
 ناك نمل ةينيدلا ميقلا عم قفتيال هنأب الإ هفصا نلف كلذ ىلع تضرتعا

 انبحي نم ةميق فرعنال اننأ ىقيدصاي . كتجوز كنع لوقت اى هبر فرعي

 ةبرجت ةاناعم نم كسفن ىفعت الأ لواحف « هدقفن نا دعب الإ صالخاب
 . . نآلا ليلد ىلإ جاتحيال ام . . دعب اميف ليلدلاب فرعت ىكل هدقفو ةعايض
 ةاناعمل رطضي نأ ريغب نيرخآلا ءاطخا نم ملعتي نم ىديساي لقاعلاو

 . لبق نم هوعفد ىذلا نمثلا سفن عفدو مهبراجت



 ! ناكربلا

 تانحاشملاو ةيجوزلا تافالخلاب رخاز تيب ىف تأشن ةباش ةجوز انأ
 تيبلا رايبنا نم مئادلا فوخلا ساسحا تيناعو «٠ ىمأو ىبأ نيب ةرمتسملا
 ةطلستم ريبعتلا اذه ىف اوفعو ىمأ تناكو . . ةظحل ىأ ىف نيوبألا قالطو

 نيبو ىنيب ريو !ئاد ىنبرضت تناكف ةيبرتلا لوصأ نع ائيش فرعتالو
 لانأ الو اهنانح نم مهيلع قدغتو اهنم مهبّرقتو موهفم ببس الب ىئاقشا

 ىسفن ىف كلذب ٌثسرغف « مومسملا مالكلاو ةناهالاو برضلا ىوس اهنم

 . نمث ىأب هترداغم ىف ةبغرلاو تيبلا ةيهاركو فوخلا ساسحا
 نم افوخو تيبلا نم صالخلا ىف المأ راكذتسالا ىلع تبظاوو

 المع لمعي باش ىتبطخل مدقتو تلمعو ةعماجلا نم تجرختف «باقعلا

 . هيف شيعأ ىذلا سوباكلا نم صلختا ىكل روفلا ىلع تقفاوف اقومرم

 قام لعفيو ةيرسألا ةايحلل ابحمو ابيط الجر ىجوز تدجوو تجوزتو
 رخآ ىلإ نيح نم رفسلل هرطضت تناك هلمع فورظ نكل ؛ ىئاضرال هعسو

 ىذلا تيبلا ىلإ ةدوعلل اهلالخ رطضا تنكف عيباسأ انايحاو مايأ ةعضب

 تعرجتو ةرطضم هيلإ تدعف عيباسأ ةثالث ةرم تاذ رفاس دقو .ههركا

 ىتح اهتقياضم لواحأ مل كلذ مغرو ىمأ نم باذعلا ناولأ لك اهلالخ

 |ف كلذ عمو «٠ امهب تقزر نيتللا نيتلفطلاو ىجوزو ىتيب ىف ىل هللا كرابي
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 نوبوبحم كءاقشا نا وأ كلها تيب ىف كيف بوغرم ريغ كنا ّسحت نا ىسقا

 ىنترطضا املك اهئاد هسحا ام اذهو . ببس الب هوركم تنأو مهمأ نم

 تيب ىلإ دوعأ نا ىلإ هترساو ىجوز مامأ ماعلا رهظملا ىلع ةظفاحملا فورظ

 امهم ةهج ىأ ىلإ ىتيب ٌثرداغ امل ىسفنل تكرت ولو . . هرفس لالخ ىلهأ
 نيماع نم رثكأ ذنمو تاونس ةدع نآلا ىجاوز ىلع ىضم دقل . هبايغ لاط
 تأدب دقلف « تقولا سفن ىف افيخمو ابيرغ ائيش ىسفن ىلع ظحالا تأدب
 جذومن ىلإ سحأ نا نودبو ايجيردت نيتلفطلا عم ٌثلوحت دق ىنا فشتكا

 الب تحبصأف ٠ ىعم اهلماعت ىف ةهيركلا ىمأ ةروص نم لصألا قبط رخآ

 ” نآلا رمعلا نم غلبت ىتلا ىربكلا ىتنبال ىتلماعم ىف شحولاك ةغلابم
 ةليلق اهنأل ةعرسب اهعم ىباصعأ دقفأو ةوسقبو اهبرضا امئاد انأف تاونس

 كلذ عمو اههجو ىف اشودخو اهمسج ىف هرثا برضلا كرتيف ٠ باعيتسالا
 فسؤملاو . ئطختام رثكأ امو « تأطخا اذإ ليلق دعب اهعم كلذ رركا دق

 ىتنبا امأ ءابيرقت ةمدعنم اههاجت ىتيحان نم ةمومألا ةفطاع نا رثكأ
 قّرفا ىنال مأ ةريغص تلازام اهأل كلذ له فرعا الو اهبحا ىناف ىرغصلا

 ىئناو ىئاقشأ نيبو ىنيب ةلماعملا ىف ىمأ قرفت تناك ايك امهنيب ةلماعملا ىف

 نا . ىتايح لاوط اهتعرجت ىتلا سأكلا سفن ىتنبا قيذا كلذب كلذب
 ىنبلاطو ىربكلا انتنبا برضا انأو اريثك ىنآر دقو ىئانبا ةيبرت ىل عدي ىجوز
 لكألاوأ ةباتكلا ىف أطخل اهنم ٌتبضغ اذإو اهب قفرتا ال ىنكل « اهب قفرلاب

 نم ىادي تلك اذإف ةيشحوب اهتبرضو ىباصعأ ىلع ةرطيسلا تدقف الثم
 ةريغص اناو ىكبا تنك !ى ةقرحب ىكبت ىتنباو ىلجرب اهبرضا تأدب برضلا
 . اهفقوم سفن ىف
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 اذام نكل ىدالوأ عم ىناسنإ الو ميسج ىئطخ نا امامت كردا ىننا

 ىه هذه اههركا اوفع انأو . . ىنهركت جرح الب كل اهلوقأو ىمأ نا ؟لعفا

 ةقداص نوكأ نا ديرا ىنكل اهم فارتعالا نم لجخا ىتلا ةلؤملا ةقيقحلا

 ىلع مهل دئازلا ىما بح ببسبام ةفطاعب مههاجت سحا ال ىئاقشاو كعم
 لك نم صالخلا قيرط وهام فرعا الو . . نآلا ىتح ةلوفطلا نم ىباسح

 ادج ةعيدو نيرخآلا عم ىنا . . . ىلخادب هسحا ىذلا ىئامناللا رشلا اذه

 رعشاو هركلا الا فرعي داكيال ىبلق نا سحاو ادج ةسرش ىدالوا عمو

 دح ىصقا ىلإ اهرصتخت ول ىنمتاو ةلاسرلا هذه كؤارق أرقي نا نم لجتخلاب

 ؟ كلذ لك نم صلختأل لعفا اذامف

 ىف اًنايحأ نوفرسي ءابآلاو تاهمألا ضعب : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو ال

 اذه ىلإ مهئوحل عفاود ضعب نا ىلإ اوهبنتي نا ريغب اًيندب مهدالوا باقع
 مهسيساحأو ةتوبكملا مهرعاشم نع « سيفنتلا ١ وه باقعلا نم عونلا

 ىشخاو! مهتيبرت ىف ةبغرلا وأ ءانبألا ءاطخاب امل ةقالعال بابسأل ةبضاغلا

 ريغ « اسيفنت ١ ةيشحولا هذهب كتلفط برض ىف كفارسإ نوكي نا ىتديساي
 وأ اهليصحت ةلقو كتنباب امل ةقالعال سيساحأو رعاشم نع ىناسنإ

 هذه كسفن لأستل ىفقوتت نا ةلاحلا هذه ىف كبجاو نمو .اهئاطخأ

 ىف تفرسا دق ىمأ نا ىف هذه ةريغصلا ةليمجلا ىتنبا بنذ وهام : ةلئسألا

 ! ىابصو ىتلوفط ىف ةمحر الب ىبرض
 ىتوخأ بحت اهنأ وأ ىنبحتال اهنأب اهئاد ىنترعشا دق ىمأ نأ ىف اهبنذامو

 ةيلئاع رعاشم لمحأ ال ىنا ىف اهبنذامو لب . . ىنم رثكأ مهيلع ونحتو

 انايحأ كلذب قيضا ىنناو تيناعام لكل ةجيتن ىتوخأو ىمأ هاجت ةّيوس
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 بخاصلا ىنطابو عيدولا ىرهظم نيب ةضقانتملا رعاشملا ىلخاد لعافتتو

 دجأ ىتح رباع أطخخ ىأ ظحلا ةئيس ىتلفط ئطخت نا ىف نيكاربلا ممحب

 ! اهيف ظاوشلاو ممحلا هذه لك غيرفتل هيف ىتصرف
 نومدختسي نم مظعم نا ةثيدحلا ةيوبرتلا تاساردلا تتبثا دقل

 أدبم ىلع مهسفنأ مه اوأشن دق هيف نوفرسيو مهئانبأ عم ىندبلا باقعلا
 اذه ىف فارسإلا ناو . مهرغص ىف ةيافكلا هيفام هنم اوقلتو ىندبلا باقعلا

 ضيرعتو لفطلا ةيصخش ميطحت الا معأألا بلغألا ىف ائيش ققحيال باقعلا

 ىف عمتجملا ةاداعمو فارحنالل هحيشرت مهألا وهو مث . . رطخلل هتيسفن

 | ! ربكلا

 نآلا نيلعفت اى ةيبرتلا ءوسب لهألا مهيلع ىنج نوريثك لافطأ ةمثف

 ءوس مهب ىدأف « كعم كمأ ءاطخنا لك بجعلل ةرركم كتنبا عم فسألل

 ةصاخ تامس ىلإ ىسفنلا ضرملا مهب ىداو « ىسفنلا ضرملا ىلإ ةيبرتلا
 ءادعا اوأشنف مهتمدخ ىف ةبغرلا نعو ريغلاب مامتهالا نع فوزعلا اهمهأ

 فارحنالا ىلإ اولوحتف ةوادعلا مهب تدامت مث ملوح نم ريغصلا عمتجملل

 مهب ىهتنأ دحلا اذه ىلإ ريصملا مهب هتني مل نمو « ربكلا ىف ةميرجلل امبرو
 ! ةفلتخملا ةايحلا تالاجم ىف لقألا لع لشفلا ىلإ

 ةيحض تنأف « تقولا سفن ىف كيلع ىنجمو ةيناج ىتديساي تنأو
 نيفرعت امم رثكأ هركلا نيفرعت تأشن دقف اذهل « كعم كما فرصت ءوسل

 نإ « همارتحاو هبح ىلع هلفط ئشني نم نأل كلذ ىف بجعالو « بحلا
 ىلإ تلوحت كنكل . ةايحلا مارتحاو ةيناسنإلا بح ىلع ةقيقحلا ىف ةئشئي
 ىف كتيصخش ىلع ةيبلسلا راثآلا هذه ةيافكلا هيف اب ىمواقت مل كنال ةيناج
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 اودافتساف مهتلوفط ىف تارثؤملا هذه لثمل اوضرعت دق نيريثك نا نيح

 « اهكاوشا اوبنجتو اهسورد نم سفنلا ةبلاغمبو اهتعيبطب ةريخلا مهسوفنب
 دض ةدئاز ةيساسحو ةيفاضإ ةيفافش اهوناع ىتلا ملألا براجت مهتبسكاو لب
 تارثؤملا هذه ساكعنا نكي مل اذاملف « هترارم اوفرع مهنأل نيرخآلا ملظ
 ةوسقلاب كيلع تسكعنا اذالو ؟ ةيناسنإلا ةعزنلا هذه لثم ىف كيلع

 ؟ . . ةريغصلا اهتخا نيبو اهنيب زييمتلاو كتنبا ىلع ةيداسلا
 دقاف نكل ائاد ةحيحص هيطعيال ءىشلا دقاف نا لوقت ىتلا ةدعاقلا نإ

 تنأو نيرخآلل هيطعي ىكل هباستكا ىف أدبي نا اضيا عيطتسي ءىشلا

 نع ىحفصت ناو . . هلك كيضام نع اراتس نآلا ىللست نا نيعطتست

 هتنج امع اهباسح ىكرتت لقألا ىلع وأ راذعالا ضعب اهل ىسملنت وأ كمأ

 ليضفت ىف مه بنذال مهنأل بحلاب كتوخا نيئدبت مث . . اهقلاخل كيلع
 نيرحتلا ىلع هداقحا نم صلختي نم نا ىدكأتو كيلع مه مهمأ

 هسفن ىلإ نسحي امنإو مهيلإ نسحيالو ءىشب مهيلع لضفتيال مهل هتيهاركو

 ضعب اهنع ففخيو ةيهاركلا ةنوئمو دقحلا لقث نم اهيفعي هنأل الوأ وه

 . ىقبأو ريخ وه امل غرفتت ىكل اهلامحأ
 لقألا ىلع اًيسفن ءانببألا فارحنا نأ ىركذتو ىتديساي كلذ لك ىلعفاف

 افرحنم بشي دق لفطلا ناو ءابآلاو تاهمألا ةيلوئسم هنم ةريبك ةبسن ىف وه
 هيجوتلاو ميكحلا مهفلاو لقاعلا بحلا هاحنمي نا ىف هاوبأ قفخا اذإ
 ىلاو هيوبأ بح رعشتسي نا ىلإ ةدشب جاتحي ىلوألا هتاونس ىف هناو ,ديدسلا
 وأ اهوركم سيلو هيوبأ نم بوغرم هنأبو رارقتسالاو نامألاب ساسحالا
 اضيأ هرابتعاو هتميق هل ءىش هناب ساسحالا ىلإو لب « امهدحأ نم اضوفرم
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 ىف هتافرصتو همالك هيفست ىف فارسالا زوجي الف كلذل هناو ريغصلا هطيحم ىف

 ! موي لك ةيشحوب هبرضب لاحلا نوكي فيكف « لاوحألا لك

 « ىرسألا قاقشلاو ىوبرتلا لهجلا ةروتاف ىتديساي تلمحت دقل

 ءاقشألاو ةوحألا نيب زبيمتلا ةيانجو . . كيوبأ نيب ةيجوزلا تانحاشملاو

 مف ىلإ ةرملا اهسأك ىريدت نا كيلع ناه فيكف . . كلذ لك ةرارم تفرعو

 ؟ ةكيربلا ةريغصلا كتلفط

 نم كفقوم رييغت ىف اروف ءدبلابو . . كسفن ةعجارمب كبلاطأ ىننإ
 ةقرغتسم تلزام نيح دعب كسفن تدجو اذإف اهرسأب ةايحلا نمو كتلفط

 ةدعاسملا بلط ىف ىددرتت الف . . ةيشحولا سفنب كتلفط برض ىف

 . ناوألا تاوف لبق ةيسفنلا
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 ! ةميزهلا ةوشن

 ةنماثلا ف تنك نيح . . ىرمع نم نيرشعلاو ةعساتلا ىف ةديس انأ

 ناك ةيبنجألا تاكرشلا ىدحاب لمعي قيدص ىِبأل ناك « ىرمع نم ةرشع
 تنك دقف انأ امأ . . ةاتف ىأ هانمتتو (يسوو احاملو ايكذو ةنس 14 اهتقو هرمع

 نكت ملو هنم ىنجوزي نأل ىبأ ىعس ىمأ نم ءاحيإبو ةماعلا ةيوناثلاب ةبلاط

 ةليلق تابسانم ىف الا هارأ ال تنك دقف لبق نم ىل ترطخ دق ةركفلا هذه

 انانئمطاو هقالخاب اباجعإ اهذيفنتل ايعسو ةركفلا هذبب اعنتقا ىمأو ىبأ نكل
 سمحتي ملف . . ىتبطخل مدقتلاب هعانقال هل ابيرق ىبأ طّسوو .. هل

 هيلع احلأ ىمأو ىبأ نكل . . اننيب نسلا قراف ىلع هظفحت ىدبأو ىبأ قيدص
 ريثأتبو ماجسنالاو قفاوتلا وه مهملا ناو هل ةميقال قرافلا اذه نا ىف
 هنم تملعتو هب تحرفو . . انتبطخخ تمتو ةركفلل باجتسا هيلع امهحاحلا
 لالخو بحلاو حماستلاو سانلا ةلماعمو مالكلا .. ةايحلا ىف ءىش لك
 ىنع الوئسم هسفن ىبيطخ ربتعاو ةماعلا ةيوناثلا ناحتمال تمدقت ىتبطخ

 ىبيطخ فقوف انجاوز لبق ةأجف ىبأ ىفوت مث اهلك ةساردلا تاقفنب لفكتف
 |ميرك ناكو . . ىبأ دقف نع ريبك دح ىلإ ىنضوعو ةئحملا هذه ىف انراوج ىلإ
 فيلاكت ميسقت ىلع هعم قفتا دق هتافو لبق ىبأ ناكو . اعيمج انعم افوطعو

 هبلاطي نا ريغبو ىبيطخ ردابف . . هريغو ثيثأتلا ثيح نم امهنيب جاوزلا
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 ءىش لكو جاوزلاو زاهجلا تاقفن لك وه لمحتو قافتالا اذه ءاغلاب دحا

 ىتايح تأدبو . .فافزلا متو « ديجنتلا نطق ىلإ رعشلا ةسئب نم ءادتبأ
 ماعب هدعبو . . اليمج ادلو تبجنا ماع دعبو .. ءىش لكب ةديعس هعم

 امههلخخداف ةئاضحلا ةلحرم اغلبو نالفطلا ربكو . . لمجأ ةلفط تبجنا رخآ

 . . ىبنجألا هريدم اهيدل هل طسوت ةيقارةيبنجأ ةسردم ىجوز

 : ريثكلا كلمأ ىناو .. ىتايح مايأ لمجأ شيعأ ىنأ تسسحأو
 وه اذه .؟ دعب اذام نكل ءائبألا ىلحاو .. ةقش لمجا . . جوز لضفأ

 ال لبقتسملا نم ةفئاخ تنك دقلف ءىش لك مغرف .. ىديساي لاؤسلا

 ادادعتسا ىددع ىمأ تدجو ابر ضماغلا فوخلا ببسبو . . اذامل فرعأ

 نإو .. نمزلل اباسح لمعأ ناب ىنتحصن نيح اهتحيصن لوبقل ايسفن
 ىه ىل ىمأ ةحيصن تناكو . ةريثك تاناهضب هردغ دض نصحتا نا لواحأ

 ةنكم ةيمك ربكأ بناج ىلإ هراخدا عيطتسا غلبم ربكأ ىجوز نم رخدا نا

 وهو ىجوز نم بلطا تأدبو . انوزخم الام ربتعت ىتلا ةيبهذلا ايادهلا نم

 ابهذ ىل مدقو بيجتسي وهو بلطا . . ةيل نسحو هنم امرك بيجتسي

 ةباجتسا ىمساب اهبتك ىتلاو اهيف ميقن ىتلا كيلمتلا ةقشلاو اراخداو

 ىتابلطل ةباجتسالا ضفري ادبو . . ىعم ريغتت هتلماعم تأدب مث . ىتبغرل
 . . ههاجت ةيجوزلا ىتابجاو ءادا ف ترصقو ىرحنألا انأ هل ىتلماعم تريغتو

 نم هعم ىرجيام ناو دحأ هزتبي نأ بحيال هنا اهل لاقف اننيب ىمأ تلخدتو

 لخدتو ةريثك لكاشم تثدحو هسفن ىلع اهلبقيال زازتبا ةيلمع وه ىبناج
 . . اننيب لخدتلا هلهأ ضفرو . . ةطرشلا تلخدتو . . انئيب ءاقدصألا

 نم هتداراو ىتدارا نيب عارص ىلإ لقألا ىلع ىبناج نم ةياكحلا تلوحتو
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 ؟ رصتني نمو . . مزهني نمو . . رخآلا انم بلغي
 تررصاو . . لزانتا وأ عجارتا نأ تضفر ءاطسولا اننيب لخدت املكو

 اننيب عارصلا دادزا الكو .. ىبلاطم لكل بيجتسيو عضخي نأ ىلع

 ةكرعملا ةمق ىفو هيلع رصتناو همزهأ نا ىلع رارصالاو دانعلاب تكسمت
 لك كرت تمص ىفو . . تامدقم نودبو ةأجف ةميزه لاب ملسي هب تئجوف
 . . اهكرت هقاروأو هسبالم ىتح ءىش لك . . ءىش لك . . بهذو ءىش

 ةمق ىف ىمأ تحبصأو . . راصتنالا ةوشنب تسسحإو « بهذو ىنقلطو

 ىنكرتيس ناك هنأل لثمألا لحلا وه ناك ثدحام نا ىل تدكاو . . ةداعسلا
 . ةدحاو ةياهنلا تمادام ىلبقتسم نمؤأ نا لضفألا ناو . . اماموي

 ىل ةيرهش ةقفن ىلع لوصحلل اننيب اياضقلاو مكاحملا تأدبو
 ةقشو بهذو اهم سأبال تارخدم ىعمو ىنكرت دق ناكو . .ىدالوألو

 ةسلج لوأ ىف هارأ نا تعقوتو .. ةزهجألا لكو رخاف ثاثأو كيلمت
 انئيب لخدتي نا لواح هنع لكوم ماحم ءاج امنإو رضحي ملف . . ةمكحملل

 قافتا ىلإ اننيب امريف لصوتن نا هيماحم لواحف هعم حلصلا انضفرف حلصلاب

 ىماحملا نأل ىما تضفرف مكاحملل ةجاح ريغب ةيرهشلا ةقفنلا لوح ىدو

 مدق نا دعب ريبك غلبمب مكح ىلع انل لصحي فوس هنا اه دكأ انم لكوملا

 تلصاوو . . ىلايخ بتار ىلع ةيبنجأألا ةكرشلا نم هلوصح ديفت تادنتسم
 اهينج نيرشعو ةئام غلبمب ىل مكحت ةمكحملاب اذإف ةمكحملا مامأ هعم عازنلا

 هيلع لصحا تنك ىذلا غلبملا ىواسيام وهو ةيرهش ةقفنك رهش لك طقف

 ! دالوألاو تيبلا فورصم بناج ىلإ رهش لك ىل ىصخش فورصمك هنم

 جاوزلا تضفرو .. ىدالوأل تغرفتو « ةرطضم كلذب تيضرو
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 ذنم ةرم لوأل قباسلا ىجوز تيأرف ىمأ تيفوت مث . . تاونس تضمو

 مث اليل ءازعلا دهشو مسارملا لك رضحو ءازعلا ىل مدقو ءاج دقف . . انقالط

 . ىرخأ ةرم دعي لو . . اهدعب بهذ
 اهقبسو . . ىمأ تتام نا دعب ةديحو ىسفن تدجوو مايألا تضمو

 تلءاستف . . ىما براقأ ىنع دعتباو . . ناريغص نالفط ىعمو . . ىبأ
 ىسننو اعم حارجلا ىوادنو .. انيلإ دوعيال اذاملو .. ىلافطا وبأ نيا

 ىف اريخ تلمأو بنألاو جوزلا نع ىنغي لام ال هنا تملعت نا دعب تافام

 .. حجنا ملف .. اهدعب هب لاصتالا تلواحو ىمأ ىف ءازعلل هئيجم

 ىلإ هايملا ةداعال اولخدتي نا مهنم تبلطو هتوخاو هتدلاوب لاصتالا تلواحو

 . . وه هصخت ةيصخش ةلأسم اهنأل لخدتلا مدع نع اورذتعاف انئيب اهيراجم
 ىتلا نيلفطلل ةسردملا تاقفن الإ . . هب ىنطبري ناكام لك عطقنا اذكهو

 ىناب تئجووف نيرشعلاو ةعساتلا نس ىفو . امهاري نا ريغب ةنس لك اهعفدي
 نييارش ةثالث رييغتل ةحارج ىلإ ةجاح ىفو بلقلا نييارش ىف قيضب ةباصم
 قباسلا ىجوز ىلإ نيلفطلا تلسرأف . ىبناجب نوكي نمل دشا ةجاح- ىفو

 نأ ضرعو . . ةحارجلا تاقفن لكب اكيش هل ليمز عم ىلإ لسرأو امهداعاف

 اذإ هتكرش اهعبتت ىتلا ةلودلا ةرافس قيرط نع جراخلا ىف اهءارجا ىل لهسي

 . . ىضاملا نع ءىش ىأ ركذ ضفر كلذ لك عم هنكل . . كلذ تدرا

 لك ناو هرظن ىف تِّمدِق ىنا ةحيرص اهلاقو َحِإ ةدوعلا ىف ريكفتلا درج ضفرو
 ةيبرم مهل تناك ول هناو .. طقف هدالوأ لجا نم وه ىعم هلعفيام

 . ىعم لعف اك اهتاقفنب لفكتل ةحارجل تجاتحاو
 ىف انأف كباب ربع ةلاسر هل هجوت نا كيلإ لسوتأو . . كوجرأ ىننا
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 . هتدوع ىف ىئافشو . . هيلإ ةجاح ىف هالفطو هيلإ ةجاح
 تفقوت ةديدعلا كتلاسر روطس نيب نم : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو [ل

 ةميزهلاب كجوز مَّلس نيح كساسحا هيف نيفصت دحاو رطس مامأ اليوط
 لك هءارو اكرات هيلفطو هتيب رداغف هيلع هتضرف ىذلا تادازالا عارص ىف

 تسسحاو : ةظحللا هذه نع نيلوقت تبتكف « هسبالمو هقاروأ ىتح ءىش
 ةوشن ١ ب تسسحاو : لوقت نا ىرحألا ناكو !.. راصتنالا ةوشنب
 نمو اههيبأ نم كيلفط نامرح ىلإ ىدؤي ىذلا راصتنالا نأل « ةميزملا
 ميركلا فوطعلا بحملا جوزلا اذه نم تنأ كنامرحو . . هنانحو هتياعر
 ةمظنملا زازتبالا ةيلمعب قاض ىتح ابلط كل ضفري نكي مل ىذلا مهشلا

 كيلفطلو ةقيقحلا ىف تنأ كل ةميزه اهنإو اراصتنا سيل اهل ضرعتي ىتلا
 ؟ ىتديساي اذه راصتنا ىأف . ةايحلا ىف لدعلاو ءافولا ميق لكلو كلبق نم

 تملظو لب . . كيلفط تملظو . . انّيِب الظ كجوز تملظ دقل
 ىوعدب هبْلَحو كجوز زازتبا ةعشبلا كتلواحمب كتداعس ترمدو كسفن
 نرمديف تاجروزلا ضعب انايحأ باتنت « ةعرص » ىهو . . كلبقتسم نيمأت

 دعب نهسفنأ ندجيو بارخلل نبتايح نملسيو نهلافطأ ندرشيو نيتايح
 . بألا ةياعر ىلإ نوجاتحي راغص لافطأ نع تالوئسمو تاديحو نيح
 نفرعيو . . هندجي الف هلجأ نم نبتايح نمده ىذلا نامألا نع نثحبيو
 ىو .. بحملا جوزلا عمو ةرقتسملا ةرسألا ىف وه ىقيقحلا نامألا نا اهتقو
 . . دحأ نهملظي اليكل نهريغ نملظي الا ىفو هب ةقثلاو « هللا دودح ةياعر
 ىتلا ةيقيقحلا نيمأتلا ةقيثو ىه هذهو « نامزلا ردغ ّنمأي نا ىسعو

 نم هيمحي نأ اهدعب هللا وجري مث هلبقتسم اهب نمؤي نا ناسنإ لك عيطتسي
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 كريغ صصقو كتصقو . . راقع الو لام ديفيال اهريغبو . . مايْألا تابلقت

 كلذ ىلع ليلد ريخ

 تدقتفاو كلوح نم ايندلا تضفنا نا دعب نيديرت ىتديساي نآلاو
 دوعي نأ جراخلا نم ال لخخادلا نم تمجوهو « هنع تثحب ىذلا نامألا

 انسح . . |ئاد لعفي ناك امك كتنحم ىف كبناج ىلإ فقي ناو كجوز كيلإ

 حفصلا حفصيف اديدج الضف كعم ليبنلا هلجس ىلإ فيضي نا ءاش ول هنا

 لب هيلع ابرغتسم كلذ نوكي نلو لعفيلف هناضحا ىلإ هينبا مضيو ليمجلا

 . ءاحمسلا هتعيبط ىلإ برقا هلعل

 لك ىلع ءازجلا ءوس نم كنم ىقل امدعب حفصلا نع زجع اذإ امأ
 هللا فلكي الو . كلذ ىلع همولي نا عيطتسي دحأ الف كترسألو كل مدقام

 اًدادعتسا رثكأ نوكيف ا ىسعو ( اهعسو الإ اسفن

 هنايسنو هحفصب كترادج ىتبثت نا تنأ كيلعو . . لبقتسملا ىف نايسنلل

 ةبرجتلا سرد ملعتبو .. يال ل ل رحلا أربملا قداصلا مدنلاب

 كيلفط ةياعر نسحبو .. ناوألا تاوف دعب الا ابلاغ هملعتنال ىذلا

 نمزلا بيذي نا ىلإ نيديرتام ىلع ربصلابو . . . . امل كتايح سيركتو
 نيذللا دانعلاو رارصألا ضعبب هتداعتسال ليوطلا حافكلابو سوفنلا ةرارم

 هيلع موهوملا راصتنالا كلذ قيقحتل لبق نم اهب ( ثحفاك )

 وهف نآلا ةبغرلا هذه تيدبا دق كنا درجمل كل دوعي فوس هنا روصت امأ

 الاو . . كلذ لوبق ىلع كسفن ىثطوت نا كيلعو عقاولا نع ديعب روصت
 . (مئالم هنيرتام كلبقتسمل ىراتخاف
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 ! نخاسلا حرجلا

 فقوملا اذه ىف فورظلا ىنعضت نأ روصتأ ملو نآلا لبق كيلا بتكأ مل

 نم نيسمخلا ىف لجر ىديس اي انأف بئاص رارق ذاختا نع هيف زجعأ ىذلا

 ةئداه مايألا ةلحر انب تضمو نيتنب تبجناو ةنس 7 4 ذنم تجوزت ىرمع

 ىف ركفن انأدبو امهميلعت نم ءاهتنالا ىلع ناتنبلا تبراق ىتح ةديعسو
 رمعلا ةكيرشب ماع ذنم دوسأ موي ىف تئجوف مث جرختلا دعب |ههلبقتسم

 البو ةأجف اذكه .. هيلع رصتو قالطلا ىنم بلطت نينسلا ةلحرو

 ىلع اناتئبو اهرمع نم نيعبرألاو ةسماخلا ىف ىهو ء تامدقم الو تافالخ

 ! جاوزلاو جرختلا كشو
 لكب ةريغصلا ىترسأ ذاقنا تلواحو .. ةقعاصلاك ربخلا ىلع لزن

 عضت نأو لهذملا رمألا اذه ىف رظنلا ديعت نا ىتجوزل تلسوتو . . قرطلا

 ديعسلا تيبلا ىلع افوخ ىلاغلا عمدلا تفرذو اهرابتعا ىف نيتنبلا ةحلصم

 ترثأتف . . ىضاملا ىساردلا ماعلا ةيابن ىف انكو رمعلا اذه دعب رايبنالا نم

 . . امهحمالم ىف ةساعتلاو نزحلا رقتساو ةئراطلا ةنحملا هذه اريثك ىاتنبا

 انررطضا ىتح ىرعألا باصعأ تراهناو ناحتمالا ىف امهادحا تبسرو

 لزانتتالو ديرت ام ىلع ةرصم كلذ لك مغر ىتجوزو ءابطألا ىلع اهضرعل
 نم ارفم دجأ م اريخخاو مهافتلل ادادعتسا تددزا املك اددشت دادزتو هنع
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 نيتنبلا تنضتحاو . ءودهب قالطلا متو ىسفنل امارتحا اهبلطل ةباجتسالا

 ىلإ اهعم ترفاسو ردغلاو ةناهملاب ىساسحاو ىمالا ىلع تيوطناو

 وج نع نيتنبلاو ىسفن دعبأل اتقؤم كانه ىلإ ىلمع تلقنو ةيردنكسإلا
 مألا . . ةقباسلا ىتجوز نأب انملع كانهو .ةأجف انيلع تضرف ىتلا ةاسأملا

 ثحببت نأ نم الدب « ةنس ”” هرمع باش نم تجوزت دق ةلضافلا ةيبرملاو

 ىتلاح تسكتناف « جاوزلا نس اتغلب نيتللا اهيتنبل نيسيرع نع ىه
 ىلإ ىرمأ تملسو انءوده ديعتسن انأدب دق انك نأ دعب نيتنبلا ةلاحو ةيونعملا

 نيتئبلا ةياعرل ىتايح تسركو ىتماقا رقم ىلإ تدع ىرخأ روهش دعبو هللا
 تضمو . . اريخ ةنحملا هذه نع ىنضوعيو (ههضوعي نأ هللا ىف تلمأو
 دحأ نم انعمس مث « اماقت اهيتنبب مألا ةلص اهلالخ تعطقنا ىرخأ روهشد

 لاصفنالاب ىهتناو ةليلق روهش نم رثكأ مدي مل اهجاوز نأ انناريج
 ةريثك ءايشا تعاضأ نأ دعب اهمأ تيب ىلإ ىتقلطم تداعو .قالطلاو

 تّبدف ربخلاب ىاتنيا تملعو . . اهيتنبا نويع ىف مألا ةروص اهمهأ ضوعتال
 امل تحمسف [بتدج تيب اروزت نأ ىنم اتبلطو ةديدج حور ةأجف |هيف
 |مهفقوم ريغت دقو ّلِإ اتداع مث . . امهمأب اتيقتلاو كانه ىلإ اتبهذو « كلذب
 اهتلعف اهل نارفغتالو اهيلع نيئطخاس اتناك نا دعبف ! امامت سكعلا ىلإ اهنم
 تقفشاو بلطلا نم تلهذف « ىتمصع ىلإ اهديعأ نأ ىلإ نالسوتت اداع

 رمألا ىف ريكفتلاب (هتدعوف |لامآ طبحاو روفلا ىلع مههذخأ نأ نم |هيلع
 نيتنبلل ءاضرإ اهديعأ نأ نيب فينع عارص ىف اقراغ ىسفن تدجوو

 اهحرج لازام ىتلا ىتماركل اماقتنا ضفرلا نيبو « |مهلبقتسم ىلع اصرحو
 ئتنب رظن ىف حبصأس اذام اريثك ىسفن لأسأ ىريكفت رامغ ىفو فزني انخاس
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 هْيَتنب ةحلصم ىلع هتماركل رأثلا رثآ ىنانأ لجر ىوس اهتداعا تضفر اذإ

 ؟ لعفأ اذايف رئاح ىننأ ؟ اهلبقتسمو

 ام ىه ةمكحلا نع تارارقلا دعبأ : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو ال

 قيمعلا ساسحالاوأ بضغلاب ديدشلا لاعفنالا ريثأت تحت نحنو هذختن
 لوأ ناف اذهل . . انيلإ اوءاسأ نم ماقتنالا ىف ةمراعلا ةبغرلا وأ ةناهالاب ملؤملا

 ىلإ لوبقلا وأ ضفرلاب رارق ىأ ذاختا لجؤت نأ وه ىقيدصاي هب كحصنأ ام
 قلغي ال اطسو الح ليجأتلا اذه نكيلو مئتليو نخاسلا كحرج دريي نأ

 . ةيورب رمألا ىف ريكفتلل ةيفاك ةلهم كل حيتيو كّيتنبا ةبغر مامأ بابلا
 ةلوبقملا هتارربم هل نوكت فوسف كلذ دعب هيلإ لصوتت ىذلا رارقلا ناك ايأو
 ىلع رداق ريغ كسفن ٌتدجو ناف هيلع كمولي نأ فصنم كلمي الو

 ترصتعاو كترصتعا نأ دعب اهعم ةايحلل ةدوعلاو كتقلطم نع حفصلا

 هللا فّلكي الف ابجداعسو (ههلبقتسمل رابتعا نود ةيساقلا ةنحملا هذبب اهيتنبا

 ّيحض نم قح نم سيلو قيطت ال اب دحأ كبلاطي نلو اهعسو الإ اسفن
 لك ضفرو ةجرحلا نسلا ىف ةئراطلا بلقلا ءاوهأ ءارو ايرج ءىش لكب

 اوزجع اذإ نيرحتآلا ةوسق نم وكشي نا « هدشر ىلإ دوعيل هيلإ تالسوتلا
 . ريصقلا تقولا اذه لالخ نايسنلا نع

 مهئانبا هاجت بجاولا ءادن اولهاجتي نأ نوعيطتسي ال نم تنك اذإ امأ

 ةباجتسالا ىف ركفف « مهتاوزن ضعب ىف ةايحلا ءاكرش هب ىًّحض ولو ىتح
 سرد تبعوتسا دق كتقلطم نأ نم الوأ دكأتو لجعت ريغب كيتنبا بلطل
 اهيتنبا تضرع ىتلا ةنحملا لع تمدنو كردق كل تفرعو ةيساقلا ةبرجتلا

 نإف راذتعالاو ءاضرتسالا مجح نوكي أطخلا ردقيو . امل كتضرعو
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 ارايتخا تيسنو توفع نإ كيلع مول الف ةيفاكلا ةيضرتلا كتضرتسا

 ىلإو مألا ىلإ ةيعامتجالاو ةيناسنإلا امهتجاحل اريدقتو .. كيتنبا ةحلصمل

 لبقت ىلع كدعاسي ام نكيلو جاوزلا نس ىف امهو ةرقتسملا ةيعيبطلا ةرسألا
 مغر (« مركألا لحلا » تراتحا دق لاح ةيا ىلع اهنأ هترتخا اذإ رايتحالا اذه

 نمت جوزتتل دبعملا مده تلضفو ةنايخلاب كلو اهسفنل ضرت مل نيح هتوسق
 .. تدارأ

 ضعب نع انايحأ لزانتلل ناسنإلل اعفاد ءانبألا حلاص نم لبنأ سيلو

 دق رادقألا نكت مل ول ددرت الب هضفري دقام لوبقو ةساسحلا تارابتعالا

 . . هتابلقتو بلقلا ءاوهأب مهل نأش ال ءانبا نع ةيلوئسملا ةنامأ هتلّمح

 تارابتعالا لك ىلع كيتنبا ةحلصم بيلغتل ليم كنا ىريدقت ىو
 لهسي الح رظتنتو ةماركلاو بلقلا حيرج كنكل كب ةصاخلا ةيصخشلا

 حفصلا كيلع رسيت نأ ىف اهتيلوئسم ىه هذهو .. اهتدوع لوبق كل

 . هنع رفكي نأو هثطخب رقي نأ انقح ىف عيطخملا بجاو نمو .نايستلاو

 لخت نم عم لشف دق هنأ درجمل دورولا تاقاب انم رظتني نا هقح نم سيلو
 كلذ ىف هقدص رعشتسن ناو همدن نع انل ربعي نا دبال (نإو هلجأ نم انع

 ىلع مركأب كتقلطم تسيلو . .انقح ىف هتطخ نع زواجتلا انيلع رسييل
 تاذ اهجوز تنذأتسا ىتلا « نوتليملا ىزيلجنإلا رعاشلا ةجوز نم اهسفن

 دعب الإ مهدنع نم دعت ملو ترفاسف مايأ ةدمل اهلهأ ةرايزل رفسلا ىف موي

 تاذ ميظعلا رعاشلا اهب ئجوف مث اهجوز ىلإ ةدوعلا |(مهالخ تضفر نيماع

 بلطت ةعشاخو ةيكاب سأرلا ةيناح همامأ ةيئاج ةسيئكلا ىف وهو حابص
 تانب ثالث هل تبجناو هعم ةايحلل تداعو هبلق اهل قرف « اهنع حفصلا
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 . هلبق تتام ىتح هترشاعو

 ام انايحأ نلبقي نل رصح ال تايلضف نم اهسفن ىلع مركأ ىه الو
 . مهتحلصمل اليضفتو نهئانبا ةداعس ىلع اصرح نهسفنأل هنّيضريال

 دق اقح تناك نإ اهلثم تائطخم ريغ نهو نلعفيام ضعب لعفتلف

 ىلاعتيو هئاطخأ نم ملعتي ال نمف لعفت مل ناف . .ةبرجتلا سرد تملعت

 لهاجتلا ىوس ةايحلا نم قحتسيال اهنع وفعلا بلطو اهب فارتعالا ىلع
 ىلع ةدحاو مدن ةرذ هئاوهأ ءارو ايرج مهقراف نم قحتسي الو . . راكنالاو

 . اركشو . . هقارف
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 ةرسا نم ىتايح ةكيرش ترتخاف اماع 4١ ذئم ةيجوزلا ىتايح تأدب

 انتايح انأدبو ميلعتلا نم الماك اطسق لنت مل نإو ىترسأ لثم ةطسوتم

 ىف اهينافتو اهصالخاو اهبحبو . ميلعتلا لاجر نم لجرك طيسبلا ىبترمب

 ةجوزلا ةلحرلا لالخ تناكو مالس ىف انتايح ةئيفس تضم ةرسألا داعسا

 قلع تيبلا الخو نجوزتو نجرختو ثالثلا انتانب تربكو . . مألاو تحّألاو

 . . ىل ىتجوز ةلماعم ةأجف تريغتف تاونس تس ىلاوح ذنم ىتجوز ىلعو

 ةيجوزلا انتايح لاوط اهنم هعمسأ ملام دقنلا تايلك نم اهنم ٌتعمسو

 هلك حيدملا حبصأو نمل رض هيف ناك ولو حصألا وه اهتانبل ىأر ىأ حبصأو

 انماصخب (ئاد ىهتنت انتاشقانم تحبصأو ىل سيلو اهتاقيقش جاوزأل

 اهمأر نع ادبا لزانتتالو مويلا ةلكشم ىف هرركت سمألا ةلكشم ىف هتلاقامو

 5 لنمو . دحأ اننوئش ىف لخدتيال اماع نيثالث نم رثكأ انشع نا دعب

 ىوس اهيلع ىل سيل هنا لوقتو ةدحاو مون ةفرغ انعمجتال نحنو تاونس

 هلوانتأل ىتأ مث هارأل تمص ىف ةدئاملا ىلع هعضوو ماعطلا دادعا بجاو

 مهفا ةمهبم ةراشاب تلضفت ابرو : ةدحاو ةملك البو لع ءادن نودب
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 ىأ درس لالخ ىمسا ركذ ثيدحلا ةرورض تضتقا اذاو ادبا هب ىنيدانت وأ
 ىنا عم ؛ بئاغلا ةغيصب ١ ىنع تثدحت ىمامأ ىتح وأ اهتانب عم ةياكح
 هّلحأ ام اهعم ىتاشقانم ىف زواجتا مل ىنا هللا دهشا ىنا عمو اهمامأ رضاح

 ., . اهيلع ىدي عفرا وأ بابس ةملك اهيلا هجوا ملو نيدلاو عرشلا
 ىف نلواحي نيح ىف ةحيصن وأ مول ىأب اهنرهاجيال ثالثلا اهتانب نا فسؤملا
 ىنا ةلب نيطلا داز دقو - اهعم ليحلا نهتيعا دق نبنأب ىئاضرا ىعم نهمالك

 مركتت ليف لمع ذاب اديحتو :تحيسماو تارنس# ذم« عاعلا لإ تلحأ
 ىف ةّينبلاو فرعلاو نيدلاو هللا نيعاري نأب ثالثلا اهتانبلو اهل ةملك هيجوتب
 ىسفن درأ ىنكل ىل عرشلا هلي لمع نايتإ نم هللا ىنمصعي ىتح ىتلماعم
 ىتح ةوقلا ىنيطعي نا هللا وعدا ىننا . . نمنايكو ىتانب رسا ىلع اصرح هنع
 . ىنع للختت فوس اهنأ ىف قثا ىتلا ىتجوز ىلإ جاتحاو اضيرم طقسا ال
 ! . اضيأ ىتانب ابرو

 ةايحلا ةيادب نوكت نا اقح فسوؤملا نم : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو [ل
 ةاناعملا ةيادب ىه ليوطلا حافكلا راث ىنجو ةحارلاب عاتمتسالاو ةيقيقحلا
 . نامألا ئطاش ىلإ (هتنيفس تلصوو . . رمعلا ةلحر ىف اكراشت نيجوزل
 اهيلع كقحب اهريكذتو كتايح ةكيرش ىلإ مالكلا هيجوت ىف انه ليطا نلو
 نيثالث نم رثكأ ٍلاوط تحألاو ةجوزلاو مألا تنأ كفارتعاب تناك دقف
 نهفقوم جرحب ٌسحأ ىتاللا كتانب ىلإ ثيدحلا ىف ليطا نل اى .اماع
 لّضفأ ىنا كلذ اكنيب ميكحتلاب نهبلاطت كناو ةصاخ اهنيبو كنيب
 دض (مكدحا عم افقوم نذختيل نهيلع طغضت الاو جرحلا اذه نم نهءافعإ
 دّرتالو ديرتام ىلع نمِدقيال نيح ةرارملاب ساسحالا بنجتت ىلاتلابو - رحخآألا
 دودح زواجتت نل تغلب امهم ىديساي نهدوهجف عيمجا عم كتاناعم نم

 الأ ىلع صرحلا عم نيفرطلا نيب حالصالا تالواحو ةديمحلا ىعاسملا
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 نم رثكأب ءانبالا بلاطن الأ ةمومألاو ةوبألا مرك نمو |امكدحأ نبضغي
 الكل نأل .. رحآلا دض بناج ىلإ ازايحنا مهنم رظتنن الاو . .كلذ

 اوسلجي ناب مهبلاطن نأ ةمحرلا نم سيلو . . روكنم ريغ اقح مهيلع نيفرطلا
 ! اضيا مهماكحأ ليفنت مهنم رظتنن ناو امهنيب ءاضقلا سلجم

 ةاسأم وهو ىدسجلا لاصفنالا عم تأدب دق روصتا |ميف (ىبعاتمو
 ىتلا هيعاودو هبابسا فرط لكل نأل رذحب اهعم لماعتلا نم دبال ىرخأ
 تاشقانملا مادتحا عم كلذ دعب . رومألا تمقافت مث . اهلهاجت نكميال

 عم اننا وه نوريثك هفرعيال ىذلاو رومألا لك ىف ةيأرب امكنم فرط لك كسمتو

 ضرملا اذه ببسب هناو نييارشلا بلصت ضرم عم انتاناعم أدبت رمعلا مدقت

 ثيح نم مهسُيف انحماست رئاود قيضتو ةقباسلا انتنورم انايحا لقت نيعللا
 ةيبصعلاو دانعلا رهاظم ضعب نم انئروي (ب انتايح داسفإ ىف ىردنال

 . ىأرلا بلصتو
 امك . . هراثآ ضعب عم انتاناعم نم اريثك ففخي ضرملا اذهل تافتلالاو

 مهكسقتو نيرحآلا دانع رهاظم ضعب مهفت وأ لبقت ىلع اضيأ اندعاسي

 نا ىلإ ةجاح ىف امكنأ وه لوقلا ةصالخوانتهجاوم ىف ىأرلاب « ئجافملا»
 لك ىدبُيو . . ةماعلا [ىكتحصب اهلالخ اعم ناهتهت ةديدج ةحفص اعم ادبت
 هئارآ نع لزانتلا ضعبو .. رحآلا فرطلا هاجت دولا ضعب اهيف (ىكنم

 طمن ىلعاعم جورخلاو [ىكتايح ديدجت ىلإ اضيأ ناجاتحت امك . . ةقباسلا
 ريبدت نم امتنكمت ول اذبحو . . ةحوتفملا نكامألاو ةيدنألا ىلإ ةينيتورلا ةايحلا

 رعاشملا ظقويو ةايحللاب مكساسحا ددجي بيرق ناكم ىأ ىلإ ريصق رفس
 . . لعفت نا لواحف . ةبيثكلا ةايحلا هذه حبش نع امكدعبيو .. ةميدقلا

 عيمجلل بعاتملاب رذني لمع ىأب « نايتالا ١ نم اريثك لضفا هنا كش الف

46 



 فيردخلا بعاتم

 اهيف وكشي ىتلا بئاغلا ةغيص ةلاسر تأرق شاعملاب ىعماج ذاتسأ انأ

 دق هنا لوقأ نا دواو ... هل اهماصخو هتجوز رجه نم شاعملاب جوز

 نيتسلا نس اوزواجت نمم ءارقلا ضعب ىواكش ةريخألا ةنوآلا ىف ترركت

 ةلأسملا نأب ىحوي امم . مهل مهتاجوز ةلماعم ءوس نم لزنملا ةايحل اوغرفتو
 ةساردلا قحتست ةيقيقح ةرهاظ تحبصأ اهنكلو ةيدرف تالاح درجم تسيل
 اهنم رهظ ام « ىواكشلا هذه ءارو لوألا ببسلا نا ىبأر ىفو . جالعلاو
 انسفنأ نع ريثكلا لهجن ءاسنلا كلذكو لاجرلا رشعم ائنأ وه « ىفخامو

 . رمعلا فيرخ ةرتف ىف ةايحلا ةكرش ىف رحآلا فرطلا نعو
 نود رمعلا فيرخ لولح عم انيلع أرطت ةريبك تالوحتو تاريغت كانه نإ

 . انكولسو انجازم ىف ةحضاو تامصب نم هكرتت امو اهتقيقح فرعن نا
 ةيمسجلا مهاوق نم ريثك ىف ًايجيردت ًالالحمضا نوناعي ًامومع انم لاجرلاف

 ىلإ جاتحنو « دعاقتلا ةلحرم لوخد عم ةيونعملا مهحورو ةيلقعلا مهتاكلمو

 فطاعتي نم دجنال امدنعو . . انتايونعم عفريو انرزأ ّدشيو انيلع ونحي نم

 حبصنو لزنملا ىف ةننكعلل ًاردصم بلقننو انتايح نم مربتن انتاجايتحا عم
 نس نم: نيراقي امدنغ ءاستلاو + ةيسفنلاو ةيمسحلا نضارمألل ًالهس ًافدع
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 ىتلاو ةفورعملا ةينومرحلاو ةيجولويبلا تاريغتلا كلت نهيلع أرطت نيسمخلا
 « ىوكشلا ريثك ًاطلستم ًاسرش ًاناسنإ - ىبر محرر نم الا  ةأرملا لعجت

 ىف تامابتالا هل ليكتو اهموم* هيف غرفت نيكسملا جوزلا ىوس دجت ال ةداعو

 ( تانبلا ةصاخبو) اهئانبا مض ىف ةجوزلا حلفت ام ةداعو ةريبكو ةريغص لك
 ىلع اسأر لجرلا ةايح بلقنت اذه ثدحي امدنعو . اهنع نعفاديف اهفص ىلإ

 ًانس رغصأ ىرخأةجوز نع ثحبلاب ددهيو ةيجوزلا ةايحلاب رفكيو بقع
 نم ىناثلا جاوزلا اذه هل هبلجي دق ام ملعيال وهو « هدعست نا عيطتست اهلعل

 . اهتهجاوم عيطتسيال دق تالكشم

 ةجاح ىف اننأ ءاسنلاو لاجرلا نع ةباين لوقأ ىنأف ديدش راصتخابو

 ىف رمعلا فيرخ ةلحرم صئاصخب فيقثتلاو ةيعوتلا نم عون ىلإ ةسام

 فيرخ لولح لبق فيقثتلاو ةيعوتلا هذه ىتأت نأ طرشبو ءاسنلاو لاجرلا

 نوكت نا نكمي رمعلا فيرخ ةلحرم ىف ةيرسألا ةايحلا نا ىبأر فو . رمعلا
 مهفلا اذه نا ٠ تالوحتو تاريغت نم اهيف ام انفرعو اهانمهف اذإ ةليمج

 ءوده ىف تالكشم نم أشني دق ام ةهجاوم ىلع ةردق رثكأ انلعجي ةفرعملاو
 . لوبقم

 نا رمعلا فيرخخ مهكردأ نيذلا تاجوزلاو جاوزألل ىتحيصنو

 اونواعتو مكسفنأ اومحرا : لوقأ « اهصئاصخب ىعولاو ةفرعملاب هل اوحلستي

 ةدوملا نم لوسر مكنيب نكيلو ًارورسو ةجهب رثكأ مكتايح لعج ىلع
 نم مهرذحا تانبلاو ءانبألا إو « رحآآلا فرطلا ءاضرإ ىف ةقداصلا ةبغرلاو

 اهنيب لعافتلا وج نيسحت ىلع اولمعتلو « رحآلا نود نيوبألا دحأ ةرصانم
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 . ناعتسملاو قفوملا هللاو . |هتايح نم ىقب ام وفص ريكعت مدعو

 شاعملاب ىعماج ذاتسأ
 تامولعم انل مدقتو ةمّيق كتلاسر : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو ص

 نس ىف ىجوزلا قاقشلا ةدباكم ةنحن نوناعي نم اهب ديفتسي نا وجرأ ةديفم

 ةاناعم مهسفنأ اوبنجيل مهريغ اضيأ اهيلع علطي ناو مارتحالاو لالجلا

 . . كل اركشو . . رمعلا فيرخ ىف ةيلخادلا ةدحولا
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 بلاوفلا

 ةيعماج ةفيظو لغشأ ىرمع نم نيرشعلاو ةعساتلا ىف باش انأ
 ةدحاو ةبرجت ادعام ةيصخش براجت ىأ الب ىتايح تشع «ةقومرم

 بسكا ىكل ارثك رخآلا فرطلل اهيف تلزانتو ىرعاشم لكب اهيف ُثقرغتسا
 بناج نم بح ةصقل ةيمتحلا ةجيتنلا ناك قارفلا نكل اهفطعو اهبح
 ريخلا ناك له امئاد فرعيال ءرملا نأل ةصقلا ءاهتنا ىلع ًافسآ تسلو « دحاو
 . ثادحألا هب ترج اهيف وه مأ ؛ هدارأ ايف ًاقح

 ثعبتال ىركذ ىل ةبسنلاب تحبصأو اهمالآب ةصقلا هذه تهتنا اذكهو
 . ةربعلاو ةربخلا اهنم ملعتأ ام ردقب مدنلا ىلع

 نم ىهو « هنم ربكأ بحب ًابح ىنتلداب ةناسناب تطبترا مث ماع ىضمو
 ىركفلا قفاوتلا نم ةيلاع ةجرد ىلعو ىفاقثلاو ىعامتجالا ىاوتسم سفن
 («نكلا نم ًايئاد دبالو ؟ ةلكشملا ىهام نذإ . . ةايحلا رومأ نم ريثك ىف ىعم

 رشع للاوحب ىنربكت اهنأ ىه ةلكشملا .. لاوحألا مظعم ىف ةريهشلا
 ةرظنب طبتري انيدل قلقلا انإو اهقلق وأ ىقلق ريثيال عضولا اذهو « تاونس
 اهداعبأ لكب اهعم لبقتسملا ةروص تليخت دقل ء انم مهفقومو سانلاو لهألا

 تجرخ امنإو « اهب طابترالا ىف ىتبغر نم للقي وأ ليختلا اذه َّف رثؤي لو

 ترصق مأ تلاط ةدكؤم ةياهن ىلإ ىضمت ةلحر ةايحلا نأ ىه ةماه ةجيتنب هنم
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 ناباحتتم نابلق اعم ةلحرلا هذه عطقي نا نم عورأ وأ لمجأ كانه لهف نذإ
 رصتنت نا نم دبال مأ . ةدماجلا بلاوقلا ضعب نايدحتيو نامهافتم

 نع ًاديعب هتايح امهنم لك شيعي ناو قارفلا |مهيلع بتكتو « بلاوقلا»
 كيأرو كتربخب لع لخبت الأ وجرأ « ققحتيال دق لمأ راظتنا ىف رحتآلا
 . . ًايئاد هيلإ حاترا ىذلا

 ةئومضم ةدحوم ةتشور كانه تسيل : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو [

 كانه |منإو « اهيتفرحب مزتلي نمل ةرورضلاب ةيجوزلا ةداعسلا قيقحت ىف ةدئافلا
 دعاسي ةايحلا براجت نم ةصلختسملا ةماعلا دعاوقلاو ٌئدابلا ضضعب

 ناسنإلا مِدقُي نيحو « ام دح ىلإ لشفلا تالامتحا بدنجت ىلع اهب داشرتسالا

 نسي نأ هدهج ردق لواحي نا وه هعيطتسيام ةياغ نإف جاوزلا ةبرجت ىلع
 نأ الإ كلذ دعب كلميال مث . ّىدابملا هذهب ًادشرتسم هتايح كيرش رايتخا
 ئدابملا هذه مهأ نمو . ءاقشلا ةرارم هبنجي نأ ىف هقلاخ ىلإ ءاجرلاب هجوتي

 ضععب كانه هبناج ىلإ و ناكمالا ردقب تالاجملا لك ىف نيجوزلا نيب قفاكتلا
 : اهنمو جاوزلا ىلع نيمدقملا ةربخلا لهأ اهب حصني ىتلا حئاصنلا

 نرتقتس نم ةيصخسشب ةريصق ةيحطس ةفرعم ىلع كجاوز مقال ٠..
 ءوس تالاتحا نم للقت رحآلا كيرشلا ةيصخشل ةديحلا ةساردلاف اهب
 . رايتخالا

 رارمتسا نم وأ اهتهجاوم لمتحتال ةلكشم نم ًابره جوزتتال ٠..
 ةيبناج عفاود رايتخالا ىف لجعتلل كعفدي الأ لضفألا نإف اهنم كتاناعم
 . كتارارق ىلع رثؤت

 متي مل ةقّلعم تالكشم ىلع ةديدجلا كتايح ناينب سسؤتال ...
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 لمع ةلكشمك اهتهجاوم قرط ىلع نيفرطلا نيب حضاولا قافتالا وأ اهلح
 . . ةيجوزلا ةايحلا رقم وأ ةايحلا تاقفن ىف اهماهسا ىدم وأ الثم ةجوزلا

 مدعو جاوزلا لبق تالكشملا هذه مسح وه ًائاد لضفألا نأ ذإ . . خلإ

 لحب ليفك هدحو بحلا نأ ىلع ادامتعا جاوزلا دعب امل ةحوتفم اهتافلم كرت
 ! تالكشملا لك

 اهجالع بعصي وأ اهل جالعال ىتلا قراوفلا ناكمالا ردقب بنجت . . .

 نييوتسملا ىف داحلا نيابتلاو . . نايدألا فالتخاو ةشحافلا نسلا قراوفك

 . ىفاقثلاو ىعامتجالا

 ةرشعلا نأل لبقتسملا فارشتسا ىف ةيدرولا ةبطخلا ةرتف ىلع ًاريثك دمتعتال

 ىف ةرتفلا كلت لالخ رحآلل فرط لك رابتخا نم دبالو رخآ ءىش ةيجوزلا
 . ةداجلا ةايحلا رومأ ضعب

 لشفلا تالامتحا نم اهعابتا للقي ىتلا ىدابملاو حئاصنلا هذه رخآ ىلإ
 ءاشي نمل هللا اهبهي ةيهل ةحنم ةياهنلا ىف ةداعسلا ناب ماتلا ميلستلا عم

 نأو ءانثتسا ةدعاق لكل نأب اضيأ ميلستلا عمو « ءاشي نمع اهبجحيو

 تارابتعالا هذه لك ءوض ىفو اهيلع ساقيال اهنإف ترثك امهم تاءانثتسالا

 ىف لضفألا نا ىلإ ىداحلا ىعوضوملا ريكفتلاب تلصوت اذإف « كرارق دخت
 ناسنإلا ةداعسف ؛ كلذب سأب الف ةرملا هذه ةدعاقلا ىلع جورخلاوه كتلاح

 ةليسولا تمادامو . اهتاذ دح ىف بلاوقلاو دعاوقلا تسيلو فدهلا ىه

 ةياهنلا ىف تنأو « اهذاختا نم عنمي اذاف « اهل ءايربا اياحضالو ةعورشم

 امكالكو كرمع نم ًابيرقت نيثالثلا ف جضان لجر امنإو قهارم ىتفب تسل
 ناك ناو نسلا قرافو . رومألا ريدقت نسحل امكلهؤي لاع ىفاقث ىوتسم ىلع
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 هرثأ ضعب دقفي هنأ الإ .« ةيداعلا فورظلا ىف ٌداَّضفُم سيلو ًالعف ًاريبك

 وأ ًاجضان جوزلا نوكي نيح نيجوزلا نيب براقتلاو سناجتلا ىلع ىبلسلا
 نأ وه دحاو ءىشب كحصنا طقف . . ةمكحلاو حضنلا نس نم ابيرق

 نيرحخآلا « متأم » ىلإ ةأجف لوحتي نل ( نيرحتلا قلق » نأ نم ًالوأ دكأتت

 لوحي نل هنأ نمو ةبرجتلا هذهل ًاضفر وأ ًانزح « ءازعألاو لهألا ابلاغ مهو

 كنا تفرعو كلذ نم تدكأت اذإف « راجفنالا ةلجؤم ةلبنق ىلإ امكتايح
 لوقعم تقو لالخ هلاعفأ دودر صاصتماو رايتخالا تاعبت لمحت ىلع رداق

 « دحأ قحب فاحجإ الب ةعورشملا هتداعس ءارو عاس ىعس باخ الف

 . هل ماليإ الو

 لحل



 ! حسضاولا قضطنملا

 انأف . اهلح ىلإ ىداشرإو « ةاسأملا ١ هذه ةءارقل كردص عستي نا وجرأ

 ةفورعم ةيرث ةرسأ نم ريقفلا عرفلل ىمتنأو نيثالثلاو ةسماخلا ثبراق باش

 ةدع جراخلاب تلمع مث قوقحلا ةيلك ىف تجرخت دقو . بونجلا ىف

 ةقش هيف ىل تصصخو ىتيرق ىف الزنم تعمج اب تمقاو ..تاونس

 تفرعت ماع ذئمو ةينوناق ةفيظوب تلمعو ىلهأ نيب لاح ا ىب رقتساو ةلقتسم

 اهيبال تمدقتو تايلكلا ىدحاب ةيئاهنلا ةنسلاب لكشلا ةلوبقم ةبلاطب

 ليلقب اهدعبو ىترسأو ىفالخأ نعو ىنع ىّرحتيل ةصرفلا هل تكرتو
 . لوبقب بحرو ىلمع ىف ىنءاج

 ىه تقفاوو ىتدلب ىف ةماقإلا ىتجوز لبقت نا وه ديحولا ىطرش ناكو
 لزنم نع اديعب ىرخأ ةقش داجيا ىلع لمعأ نا طرشب كلذ ىلع اهترسأو

 تدرأو نارقلا دقع متو ىفورظ ةبوعص مغر كلذ ىل هللا رسّيو ةرسألا
 دعب دعوملا ديدحت متو اهتسارد نم ىتبيطخ تهتنا نا دعب فافزلاب ليجعتلا
 هل ىلاتلا مويلا فو روهش ذنم فافزلا متو .اهمأ عم ةفينعو ةفصاع ةشقانم

 ىف اهدعاسا نأ ىنم بلطت ىتجوز مأب ثئجوفف انتئاهتل ىتاتف ةرسأ تءاج
 اذه نا اهتمهفاو ةدشب « اهترهنف ١ ىاشلا لوانت دعب ةغرافلا باوكألا عمج

 . اهدحو ةجوزلا صاصتحإ نم
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 دجن مل اننكل تقفاوو اهمأ روزت نا ىتجوز تبلط اموي ١5 ب اهدعبو
 انفلتخا مث بلطلا تررك مايأب اهدعبو تيبلل اندعف ةحاتم تالصاوم

 ىكبت مايأب كلذ دعب اهب تئجوف مث . . ةرايزلا متت ملف اهتوص عفر ببسب
 اهمأ روزت نا ديرت اهنأب ىنتباجأف اهئاكب ببس نع اهنم ترسفتساو
 هنع ةلوئسمو اتيب نآلا اهل نآل اهروزت نا بجي ىتلا ىه اهمأ نا « اهتمهفأف»

 ىلإ اهتبحطصا كلذ نم مغرلابو « ةعاطلا نم دبالو اهجوز تابلط نعو

 ىو « ىعدت امك « توملا كشو » ىلع مألا نأ ةجحب رخآ ىلإ نيح نم اهمأ
 قلع ةرطيسلا مألا ةلواحم ببسب دكن ىلإ انتايح بلقنت اهمأ اهيف روزن ةرم لك
 كلذ ىتجوز تمهفا دقو . . كلذ لبقت نا نكميال ىتيصخش نأ عم

 اههجو ىلع اهتعفصف تارملا ىدحا ىف شاقنلا اننيب مدتحا نا ثدحو

 تحب ةدحب شاقنلاو انايحأ توصلا عفر نم اهنم ردب ام مغرو ! ةدشبلا

 تارملا ىدحا ىف اهتحراصو . . ةيدكنلا اهمأ ىسانتت ىتح اهيلع « ونحأ »
 رسكنت ىنح « اهسفن ةقيقحب ١ اهتهجاوو رمعلا ٌبصقت دكنلا ةايح نأب

 مغر اهنكل ةيعرشلا قرطلا لك اهعم تلمعتساو ةدشب تكبف ؛ اهتكوش»
 تلاس ىتح تارم ةدع اهتعفصف رخآ شاقن ىف اهتوص تعفر كلذ لك

 ىف ىنتضعف ! نوعلملا اهتوص تاكسإ الواحم اهتقنخو ! اهمف نم ءامدلا
 ءاضقلاب » اهتددهو تارم ةدع طئاحلا ىف هتطبخو اهسأرب تكسمأف ىدي
 تلظو « ىنع لاصفنإلا ىف بغرتو ىنهركت اهنأ ىل لوقت اهب اذاف « اهيلع
 هلعفت ملف ايداع ابلط اهنم تبلط مث اهحلاصأ ملو هتليلب الماك اموي ىكبت
 ةيشخ ثعجارت مث !! اهمف ىف هعضو الواحم ءىش رذقأب تكسمأف

 ىكل « ىئالب ١ ىلع ثربصو مايأ دعب اهتحلاصو . اهتوص نم ةحيضفلا
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 ىل ودبي اهيف اهمأ نكل . ةديدع تارم اهنأش حالصا تلواحو ةايحلا رمتست
 ةحراجلا اهتاملكب ىنتحرجو ةروعسم ةروث تراث دقلف ىتيب بارخ ىلع ةرصم
 ىف ةيزعتلل مهيلإ بهذاو ىلمع كرتا مل ىديس اي ىنأل ةريصق ةرتفب كلذ دعب
 اهتدج ةافوب ىتجوز غلبا مل امك اهرمع نم ةئاملا تّدعت ىتلا ىرهص مأ ةافو

 ىتجوز عم اهترايز ىف انأو ىتامح ىعُدُت ىتلا ةأرملا هذه « تمهفأ 0 دقل !
 ةافوب ىتجوز غالبا « تيسن» و اينوفيلت اهجوز تيزع ىنأ ةرتفب كلذ دعب
 وأ لاجر ىف ءازع ال هنا نمز ذنم اوررق « مْوق ١ نم ىنأ نع الضف !ابتدج

 ىف مهنع ًاديعب ىدوجول ىل حتي ملام وهو طقف ةزانجلا عيبشتب الإ ءاسن
 ىف مهنم بغرأ ال ىناف ليوط رمع دعب بيرق ىل تام اذإ هناو « ىتيرق

 فرعأ تنكول : ىل لوقت اهب تئجوف ١ حضاولا قطنملا » اذه مغرو ىتيزعت
 ًابضغ ُتبضغف ! ىتنبا نم كجاوز تلبق ام نالف ذاتسا اي اذكه كنا

 ا در ا ات ملا اديدش

 تعمج دق اهنأو ةصاخ كلذ ىلع اهمأ اهتعجش اهتعجشو ةدوعلا تضفرو اهلهأ

 نفل ا: :يايس باذخ | لوهسلالل هه سدر اقف توسل

 ! ةأرملا هل هلوقت ام لك قدصي ( لطهأو ١ بيط قولخم لجرلا ناو ! ميظع

 ! ؟ ةاسأملا هذه ىف كيأر اف

 «حضاولا» كقطنم نا ىديساي ىيأر : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو

 ةسلج لوأ نمو اهدحو كتجوز تسيلو ةجوز فلأ قيلطتل ىفكي اذه

 جذومن كتلاسرف ! نوناقلاو عرشلاو لدعلل انمكتحا اذإ . . ةيضقلا رظنل

 لبح ىلإ هنع عفادملاب ىدؤي نا اقح نكمي ىذلا ( عافدلا ءوسلا ديرف

 ىأ تيورو ُتلعف ام لك ىف ىرت ال كنا وه كلذ نم برغألاو . ةقئشملا
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 ءاسنلاو اهمأو كتجوز بناج ىف هلك أطخلا ىرت انإو « زواجت وأ أطخ
 ! ميظع نهديك نأل ًاعيمج

 ىف اهليلضتو سفنلا عادخ لصي نا نكمي دحلا اذه ىلإ . . ىملإ اي

 ىتلا كتلاسر عئاقو ءودهب ىعم عجارت نا كوجرأ ىننأ ؟ نايحألا ضعب

 . كقطنمو كركف نع ةربعملا كتاملكب اهيف كل ظفتحا نا ىلع تصرح

 كتجوز ماصتعإب ىهتنا دقو . . ًاروهش دعتي مل هلك كجاوز رمع نإ
 ىف لمأتو ضفرت عبطلاب تنأو . . كنع لاصفنالا اهبلطو اهترسأ تيبب
 نع كميهافم رييغتل ىعست ال تقولا سفن ىفو اهعم ةايحلا فانئتسإ
 زيحت البو فسألل اهلكو ةبيجعلا ةبرجتلا ءاطخا نم ةدافتسالاو جاوزلا

 كئنبت تءاج ىتلا مألا « راهتنإ » نم ءادتبا . . تنأ كؤاطخأ كتجوزل

 هل فويضلا لوانت دعب ىاشلا باوكأ عفر نا « اهماهفإ هو ديعسلا فاقزلاب
 ىلإ . . ةئام فويضلا ددع ناك ولو ىتح اهدحو ةجوزلا صاصتخا نم

 اهعفص ىلإ . . عيباسأوأ مايأ اهفافز ىلع ضمي ملو « ةدشب ١ ةجوزلا عفص
 تارم طئاحلا ىف اهسأر عرق ىلإ . . اهمف نم مدلا ليسي ىتح تارم ةدع
 رذقا » لاخدا ةلواحمو اهقنخ ىلإ « هدانع ١ نم ففختي نا ىسع ةديدع

 ارسكنتا ىكل «اهسفن ةقيقحب» اهتحراصمب ًارورم ! اهمف ىف © ءىش
 0( تيسن ) دق كنا ةجحبب اهنع اهتدج ةافو ربخ بجحب ءاهتناو اهتكوش

 ًارربم هيف دجت الأ تدرا كنا ةقيقحلا ىفو . .«هفاتلا  ربخلا اذهب اهغالبا
 بهذت نا ضغبت امك ًائيش ضعغبت ال تنأو . .اهلهأ ةرايز بلطل الداع
 كتجوزل اهتققح ةعئارلا تازاجنالا هذه لكو « اهمأ ةرايزل كتجوز
 نم هّتمشجت اع الضف . . ديعسلا جاوزلا نم ىلوألا روهشلا لالخ اهترسأو
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 تنأ لهف . مهعيرقتو مهراهتنا نع كيهان مهئاطخأ عيمجلا «ماهفإ ) ءانع
 ؟ تلعف ايف رخآلا ىأرلا فرعت نأل دادعتسا ىلع

 ةيانج باوكألا عفر ىف اهتدعاسم كيلع كتجوز مأ حارتقا تيربتعا دقل
 جاوزلاب كتئنهتل اوءاج نم عم ةفايضلا بادآ ىلع جورخلا بجوتست
 فطللا دوسي نأ ىغبني ثيح رتوتلا تعشأو مهتحرف مهيلع تدسفاف
 ضعب ىف ةجوزلا ةدعاسم نأب كعانقإل كيلع نيعتسا نلو . بيحرتلاو
 برغلا باتك هلوقي |مب « ةءورملاو ةسايكلاو ةلوجرلا نم ةيلزنملا رومألا هذه
 بحلا نع راوفوب ىد نوميس وأ لادناتسإ وأ سيلأ كولفاه لاثمأ نم
 نع تلئس نيح ةشئاع ةديسلا هتلاق مب طقف كيلع نيعتسأس اهنإو جاوزلاو
 طحيو اذه ليشي .. معا عنصك » : تباجأف هتيب ىف هللا لوسر عنص
 (؛ هسنكي ىأ» تيبلا ٌمقيو محللا نهل عطقيو هلهأ ةنهم ىف مدخيو اذه
 : ( هتمدخ ىف مداخلا نيعيو

 رشحو مفلا نم ءامدلا ةلاسإو طئاوحلا ىف سوؤرلا قدو عفصلا امأ

 نالعإ ىلإ الو تابوقعلا نوناق ىلإ كليحا نلف « ةجوزلا مف ىف تاروذاقلا
 . . برغلاو قرشلا ىف نبيعامتجالا نيحلصملا تاباتك ىلإ الو ناسنإلا قوقح

 هللا لوسر برضام : هنأ نم ةشئاع ةديسلا هتلاق اهب 0 0 امنإو

 ليبس ىف دهاجي نأ الإ طق ًائيش برض الو ًامداخ الو طق ةأرمإ هديب 3

 . هللا

 كسفن ىلع تمكح الإو . . اليلق ءطولا ففخ « نالف ذاتسا ) ايف

 نميف هللا يقتاو كئاطخاب فرتعاو كسفن عجارو . رمعلا لاوط ةدحولاب
 اقلخ مهنسحأ انايإ نينمملا لمكا نا ركذتو هللا تالكب اهتللحتسا
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 نب رمع نأ ًاضيأ ركذتو « فيرشلا ثيدحلا ىف ءاج امك . . هلهأب مهفطلأو

 هسفن وه قحلا ىف هتدشل همامأ نوفجتري لاجرلا ناك ىذلا باطخلا

 سانيإلا ف ىأ ١ ىبصلاك هلهأ ىف نوكي نأ لجرلل ىغبني : لئاقلا

 ًاقح اا لاجيلا نيب الجر ناك 0 اذإف ( : ؟ عرلاو ةطاسبلاو

 عم نوعدتري 5 0 5 لاجيلا نيب ةيبص اونوكي نا رافت ًانايحأ

 امإو اذه امإ هنأ ذإ ىقيدص اي ناوألا تاوف لبق كلذ لك ركذتف لهألا

 : مايألا لبقتسم ىف ةبرجتلا سوردب ةدافتسالاو 2 ناسحإب حيرست
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 تائيملا ىدحاب لمعأ ىرمع نم نيثالثلا ىف ةسدنهم ىديساي انأ
 سفن ىف لمعي ىل ليمزب تيقتلا تاونس ةدع ذنم ... ةيموكحلا
 بحلا رعاشم اننيب تمنو انمهافتو انبرتقا ام ناعرسو . . .ةئيهلا
 ىتبطخل ىترسأل مدقتي نا ليمز ىنم بلط ةريصق ةرتف دعبو . . .قيمعلا
 مهنم ءاجوه ةفصاعب تئجوفف لهأ تحتافو ... كلذب تدعسف
 اذه نأل الإ ءىشلال . . . ىل فينعلا مهمولو . . . هيلع ةقفاوملا مهضفربو
 تشهدو . . . ةكرحلاو ىشملا ىف نيقوعملا ةزهجأ مدختسي قّوعم ناسنإلا
 كرحمتي هارا تنكو ةيحانلا هذه ىف طق ركفا مل انأف هل تملأتو - فقوملا اذهل

 هفورظ ليصافت لك ىل ىورف ةيادبلا نم ىعم انيمأ ناك امك  ةيرحبب ىمامأ
 قيقر ناسنإ كلذ دعب وهو هضفرل ىنوعدي ادحاو اببس دجأ ملو ةصاخلا
 مارتحاب ىظحيو لوئسمو . .. عيمجلل مودخو قالحألا ميركو دودوو

 هب ىوبأ عانقا لواحاو هب كسمتا نا تررق دقل . . . هضفرا اذاملف نيرحتلا

 ىمأو ىبأ نم ةبيهر اطوغض تمواقو ىفقوم ىلع انأو روهش ةدع تضمو

 هتببحا نمم جوزتا نا ىل ريخلا نم هنأب ةياهنلا ىف اعنتقا ىتح هنع ىلختلل
 انجوزتو انجاوز ىلع ةرطضم ةرسألا تقفاوو ةايحلا ىف ىل اكيرش هديراو
 هعم ةكرتشملا ةايحلا ىل تفشكو جاوزلل اهدعا ىتلا كيلمتلا هتقش ىف انمقأو
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 هجوزتا مل ىنا ىلهأ فرعو . . ةليبنلاو ةليمجلا هتيصخش بناوج ىقاب نع

 نا رخآ صخش ىأ عيطتسيام رثكأب ىندعاسي هناو . . هل ةضرمب حبصأل

 . ىناثلا انلفط انبجنا رخآ ماع دعبو لوألا انلفط انبجناو . لعفي
 ةبيطلا هقالخاب ىلها رسأي وهو بيبحلا ىجوز بقرأ انأو تدعسو

 ىذلا ىبأ دنع ريثألا حبصأ ىتح ائيشف ائيش مهمارتحاو مهبح بستكيو

 ىلع تاونس © تضمو .هبحيو هب قثيو ةريثك رومأ ىف هيلع دمتعي حبصأ

 نيح قح ىلع تنك ىنا ليلدلاب ىجوز ىل تبثي موي لكو . . انجاوز
 نآلا ةلاسسرلا هن كل :تعكا ناو ىتايح هل .كلفوو ٠ هن :ككسع

 مكحلاب اوفتكي الأب تاهمألاو ءابألا لك بلاطأل ىالفطو ىجوز ىراوجبو

 بيبحلا ىجوز فورظ لثم ىف مه نم لك ىلعو صاخشألا ىلع ىحطسلا
 ءاسا هنأب ىل نآلا فرتعي ىبأف لكشلا سيلو قالخألا وه امئاد مهألاق

 دادزيو هيلع هفرعت نم ليلق دعب هب بجعا هنأبو .. ىجوز ىلع مكحلا

 ىتلا تارربملا ىف ركفيو سانلا ةهجاوم ىشخي ناك هنكل موي لك هب هباجسعا

 دعب ةبرجتلا تتبثا دقو هنم ىجاوز ىلع ةقفاوملل مهل اهمدقي نا هيلع ىغبني

 اعيرس ملستست الا ةاتف لكل اضيا لوقألو . . . ىرعاشم قدصو ىرظن
 هتراتخخا نم عم دعست فوس اهنا نمو اهرايتخا نسح نم ةقث ىلع تمادام

 . مالسلاو . . . اهتايح راوشمل
 نيرخآلا « دلجي ١ نا دحأ قح نم سيل : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو ل

 مهلهؤت ىتلا ةينيدلاو ةيقلخلا تاموقملا مهيف ف ترفاوت اذإ ةصاخلا مهفورظب

 قيقحت ىف ارثأ موداو ىقبأ نيدلاو قلخلا لاكو .مهتايح ءاكرش داعسال
 عم سيلو . . نيرخآلا قالخخا عم لماعتن اننأل ماسجألا لايك نم ةداعسلا
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 . مهريغ ادحا ديفتال ىتلا ةيناسجلا مهتالهؤم

 مهيعس عفاود نم فقوملا اذه لثم ىف ابلاغ نوقلطني |نإ لهألا نا ىلع

 مهو . . ءاقشلا بابسأ مهبينجت ىف مهتبغرو . . مهئانبأ ةداعس ناهض ىلإ

 مهصرح مهل ردقن نا انبجاو نمف اذهل . . . نوئطخيو نوبيصي رشبلا لكك
 بلطنو .٠ . انرايتخا باوصب ىنسحلاب مهعانقا لواحن ناو انتداعس ىلع

 مهبجاو نمو .ةيادبلا ىف هل اوللهتي مل ولو ىتح . . هدييأتو هتكرابم مهنم

 هانرتخا نميف ائتبغر قدص اوسمل اذإ ةياهنلا ىتح ضفرلاب اوكسمتي الإ اضيا
 ةحيصنلا اولذبي نا ىوس ةياهنلا ىف تاهمألاو ءابألا ىلع سيلو انسفنأل

 الأو مهتارايتخاب مهيوذ عانقال اودهتجي نا ىوس ءانبألا ىلع سيلو مهئانبأل
 ككسمتب اعنص تنسحا دق تنأو . مهتدناسمو مهاضر لين نم اوسأيي

 ناكو . . . كبلق هراتخا نمب كجاوز ىلع (هتقفاوم لينو كيوبأ عانقاب

 اذهو . . . ةنورم الب رجحتملا ضفرلاب اكسمتي مل نيح اضيا نيُميحر كاوبأ
 نأ . . . فقاوملا هذه لثم ىف ءانبألاو ءابآلا هعبتي نا ىغبني ىذلا لاثملا وه

 ةبغرب امهدحا ملسي نا ىلإ هرظن ةهجوب رحآلا فرطلا عانقا |مهنم لك لواحي

 . نايغطالو رهق الب رحآلا
 . . . كرعاشم قدصو . . . رومألل كترظن باوص مايألا تتبثا دقلو

 أطخب افرتعي ناو كجوزب ارشفي نا كيونأل ٌّقحو . . . ةداعسلا كل تَّقحف

 ... ىتديساي هدحو هلل لامكلاو . . . هيلع امههمكح
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 ريبكلا فيضلا

 ىدحإ ماعب ىدعب ثجرختو ًاماع ١4 ذنم ةيعماجلا ىتسارد ٌثيبعأ

 ةرقتسم ةيلاملا ىلاوحأ تناكو . انجوزتو اقيم اننيب مهافتلا متف ىتابيرق

 حجنام ناعرس ًاطسوتم ًايراجت ًاعورشم تأشنأو رحلا لمعلا تلضفف

 دادزاو ًايونعمو ًايدام هحاجنإ ىف اريثك ىتجوز ىنتدعاسو هدوجو تبثأو

 انحارفاو انمالحأ تكباشتو ةنيتم طباورب اهنيبو ىنيب بحلا طبرو مهافتلا

 . رخآلا دوجو ىف الإ نامألاو ةحارلا رعشتسيال انم لك حبصأو انناجسشاو

 متو ٠ تيب ةبرك اهقوفتبو اهلامجو اهتيبذاجو اهتقابلب |ئاد ىتجوز تزاتماو
 تقو لالخ تتبثأف ةيموكحلا تارادإلا ىدحإب ةلماعلا ىوقلل ًاقفو اهنيبعت

 . اهعم نيلماعلا مارتحا تبستكاو اهفرصت نسحو اهتءافك ريصق
 أدبو ًالافطا بجنن نأ ريغب ديعسلا انجاوز لع تاونس ثالث تضمو

 كانه تسيل هنأ صوحفلاو ليلاحتلا تنبثاو ةداعلاك لؤاستلاو قلقلا

 انتبحصو انتايحب انعتمتساو كلذب اندعسف باجنالا نود لوحت معناوم

 ىتجوز تظفتحاو « ءاشي نيح هب نذأي انقلاخل باجنإلا رمأ انكرتو ةبيطلا
 جرخن انحبصاف ائتايح طويخ كباشت دادزاو اهلامجو اهتقاشرو اهتقانأب |مئاد

 ىتكرش ىلإ ىتبرعب بهذا مث اهلمع ىلإ اهلصوأف حابصلا ىف تيبلا نم ًاعم
 ةحارلا ةرتفو ءادغلا دعبو تيبلل اهبحصأل رهظلا ىف اهيلإ دوعأو ةيراجتلا
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 تاباسحلا ضعب ةعجارمب ىتجوز موقتف انتكرش ىلإ اعم دوعن ةريصقلا

 لمعلا ةرتف ءاهتنا دعبو ةبولطملا لاعألا ضعبو ةئيزخلا باسح لافقإو
 ضعب ةحرضأل ةرايز وأ ةحسف وأ ةيلئاع ةرايز ىلإ ًاعم جرخن ةيئاسملا
 . نيحلاصلا ءانبألاب هتمعن انيلع متي نأ اهدنع هللا وعدنل ءايلوألا

 قلق نم ًانايحأ انباتتي ناك امم مغرلابو باجنإ نود تاونسلا تضمو
 هناجشا مرتحيو رحألا رعاشم ىعاري ناك انم الك نأ الإ هببسب رتوتو
 . هتاماتها هكراشيو

 تناك ام ًاريثكو « مهب لفتحتو أديدش ابح لافطألا بحت ىتجوز تناكو

 ىبنأف «اريبك افيض » اندنع نأل روضحلا ةرورضب ىنركذتو اينوفيلت ىب لصتت
 ةرسألا لافطأ دحأ وه ريبكلا فيضلا نأب اجافأل دوعأو ًاعيرس ىلابعأ
 هعم لوانتنف « ةلفاح ءادغ ةبدأم هل تماقأ دقو ةياغلل هب ةديعس ىتجوزو

 ةيده» ىتجوز هفحتت نأ دعب هترسأ ىلإ هديعن مث جاهتباو حرم ىف ماعطلا
 : ةفاخ

 انطبارتو انجازتما دادزي ديدج موي لكو اذكه ةديعسلا انتايح تضمو

 اهتحص تيريغتو ىراط كعوتب تاوئس "٠ ذئم ةأجف ىتجوز ترعش مث

 بيبطلا ىلإ اهتبحصو قلقلا انباتناف حضاو ببس الب رظنلل تفال لكشب
 هب اذإف هيلإ انبهذو . . ءاسنلا ضارمأ ىف ىئاصخخا ىلع اهضرعب انحصنف
 نم ًاماع ١9 دعب لماح معن ! روهش "٠ ىف لماح ىتجوز ناب انئجافي
 تناكو . انقلاخل هرمأ انملسو باجنالا نم امامت انسئي نا دعبو جاوزلا

 مويلا ءاج مث اهل لماك ىبط فارشإ ريفوتب تعرسأو فصوتال انتداعس
 ىف اتنبو ادلو ًامعوت ىتجوز تبجنأف . . ةفعاضم ءامسلا ةيدبب اذإف رظتتملا
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 ةلماكلا ةيحصلا ةياعرلا روفلا ىلع امل ٌثرفوو هلل دمحلاو ةحص متأ

 ىلع تدمتعاو « |هتامزلتسم لك ىوحت ةصاخ ةفرغ ىتجوز امل تدرفأو
 اهب انحارفاو انتداعس تدادزاو ةنواعم ىأ ةضفار اههتمدخ ىف اهسفن

 نم قاهزالا ةياغ ةقهرم وأ نيلفطلا ةبحص ىف امإ (ئاد ىتجوز تحبصأو

 ثداحلا ىلع ةنس تضمو . رذعلا اه سمتلاو قافشإب اهبقرا انأو اهتمدخ

 نم ةزاجأ ىلع ثلصح نا دعب ًامات ًاقاصتلإ نيلفطلاب ةقصتلم ىهو ديعسلا
 انعم ميقت انبراقأ نم ةاتف تناك تاونس رشع لاوطو « اههتياعرل اهلمع

 ةنامألاب اهل دوهشمو ةفيظن ةاتف ىهو « تيبلا نوئش ىف اهيلع دمتعتو

 ال ىرتشتو ةلماعم نسحأ اهلماعت ىتجوز تناكو فرصتلا نسحو
 هيف اط عضت تناك ريفوت رتفد اهل تحتتفاو ةيبهذلا ىلحلاو ةبسانملا سيالملا

 موي تاذ تيبلا ىلإ تدع مث . اهمايأ لبقتسم ىف اهعفنيل اهل همدقنام

 تيرتشاو اهب صاخلا ريفوتلا رتفدو دوقنلا ضعب اهتطعأ دق ىتجوز تدجوف

 اهتامدخ نع تنغتساو عادو نسحأ اهتعدو مث ةديدجلا سبالملا ضعب امل

 نم تاوئس ١١ دعب اهنع تنغتسا اذامل امأو « كلذ ىف ىل ةرواشم ىندأ الب

 اهلعجام اهتارظنو اهينيع ىف « تحمل دق تلاق اى اهنألف ةبيطلا ةرشعلا

 اهيأر ىلع اهتقفاوو ًاريثك عوضوملا ىلع قلعأ لو ! نيلفطلا ىلع اهنم ىشخت
 نم بارتقالا اهيلع ًاروظحم ناك ةاتفلا نأ نم مغرلاب هيف اضيا اهتديأو لب

 . ىتجوز دوجو ىف الإ (هترجح لوخد وأ نيلفطلا
 ةرطيس ىتجوز ىلع امههلكاشمو نيلفطلا لغاشم ترطيس ًائيشف ًائيشو

 دجأ نا وأ ءادغلا وأ ءاشعلل ةدئام انعمجت نا ردانلا نم حبصأو ةلماك

 لقأ دعب ىسفن تدجوو « ًاماع ١5 لاوط لاحلا ناك اى ةّدعم ىسبالم
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 انك نأ دعبو .ايئابن ىتجووز مامتها ةرئاد جراخخ نيلفطلا داليم نم ماع نم
 ريغب ةلصفنم ةريثك تارارق ذختت ىتجوز تأدب انرومأ لك ىف رواشتن
 تعاب اهنأ كلذ دعب ةفداصملاب تفرعف ةاتفلا نع ءانغتسالا رارقك ىترواشم

 مغربو « نيلفطلا ئمسإب عاديإ تاداهش اهنمثب ترتشاو اهتاغرصم ضعب

 مل داتعملا ابماكم ىف ىدوقن دجأ تنك دقف نيلفطلا بلاطم ةرثكو اهفارسإ
 ام اذإ ددرتت نل اهنأو ريثكلا ابيدل نأ تلاق كلذ ىف اهتشقان نيحو سمت

 ام ىلإ تفيضا ىل ةريبك ةنعط هذه تناكو ىنم هبلطت نا ىف ءىشل تجاتحا
 ةرتف ىضما نا داتعملا نم حبصأ ىتح ىنع اداعتبا تدادزا اهنا نم هتظحال

 ىتجوز نأل ىعم ثدحتي نم دجأو حيرتسا ثيح ىتكرش ىف ًارهظ ةحارلا
 اهتكلم تحبصأ دقف لافطألا ةرجح امأو « اهيلفط ملاع ىف ًايئابن تباذ
 قح ىنم تبحس دق ىتجوز نا ملأب تظحالو اهريغ اهلخديال ىتلا ةلقتسملا

 انأو مايألا تضمو ٠ اهيلع ًاركح كلذ لك حبصأو اهتبعالمو امهتياعر
 «ىرخأ نايحأ ىف ةرارماب سحأو . . ًانايحأ رذعلا ضعب اهل سمتلاو لمحتا
 ىراوج ىلإ نيلفطلاو ىتجوز دوجو نم مغرلاب ىدحو شيعأ تحبصأو

 ىدحو ىتارارق ذْتاو ىتايح ىف ركفأو ىسفنل ىسبالم دعأو ىشارف بتراو

 دعتبت نأ لبق اهعم ةليمجلا ىتايركذ عجرتساو ةسلخ نفط ىرأل صصلتاو

 مامأ اعم انفقو موي ركذتأو « دبألا ىلإ ىنع ةدعتبم نيلفطلا ايند ىف بوذتو

 نأ ليوط تماص ءاعد ىف هيلإ لسوتنو هللا ىلإ لهتبن نحنو مارحلا هللا تيب
 اهؤاكب لاطو ةيكاب ىعارذ ىلع ترابا ىتح انتايح سنؤت ىتلا ةيرذلا انبهب

 لك ركذتاو « ةباجتسإلاب مهي انل اوعدو تيبلا راوز ضعب اهيلع قفشاو
 ىف تظحال نيح هتسسحأ ىذلا ميلألا ساسحإلا ىلع ةأجف قيفأو كلذ
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 الو لوح الو ًاضيأ انأ ىنم ىلافطأ ىلع ىشخت تتاب دق اهنأ اهترصو اهتارظن
 ! هللاب الإ ةوق

 ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم املالخ انتايح تريغت نيلماك نيماع دعبو
 انتايح ىف اهتشقانم تلواحف ىضاملا ناضمر رهش ىف راطفالا ةدئام انتعمج

 لاخخ هجوب ىنبيجت اهب تئجوفف نيلفطلا عم اهداهجإ ايعارم ةقرب ةيلاحلا
 عيطتسا نل ىنأل كفطل ىنعدتو ىريغ جوت اذامل : ريبعتلا نم امامت
 ةباعد ىلإ رمألا ٍليوحت تلواحو تلهذو ؟ مهتياعرو كتياعر نيب عمجلا

 دنع رمألا ىهتنأو ةمئالم سورع نع ثحبلا ىف ىندعاست نأ اهنم تبلطف
 ىتجوز برق نم مغرلابو ىناجشأو ىتدحو ىف اقارغتسا تددزاو دحلا اذه

 ىنيب لوحت ةضيرع ًاراهناو ًالابج كانه نا سحأ ت تحبصأ دقف ىنم ىلافطأو

 اهنأبو بيرغلا بلطلا اذهب اهكسمتب كلذ دعب تتجوف مث « « مهنيبو

 اهمحرأ نا ّمِلِإ لسوتتو ًايعاتجاو ًايلئاع ةبسانم سورع نع ًالعف ىلإ ثحبت

 . بجعتاو ىرأو عمسأ انأو اهيلفط ةياعرل غرفتلا ىلع كلذب اهدعاسأو

 وأ ةبحناص تاهجاوم ريغب نكلو أوسأ ىلإ ئيس نم اننيب عضولا روهدتو

 لتاق تمص ىف ءىش لك ىضم امنإو . . ةيساق تاملك وأ رعاشملل حرج
 انك دقل « اننيب لصفي حبصأ ىذلا قدنخلا عاستاو قمع نم ديزي بيرم

 ؟ ىنحصتنت اذأبو فرصتا فيكف لضفملا كباب ءارق نم اهئاد
 دح ىلإ اهلافطأب ةجوزلا لاغشنا : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو 2

 اهزجعو « هلامآو هتايح اهجوز ةكراشم نع ةيئان مهتقتوب ىف ًايئابن نابوذلا
 نا لجرلل حيبت ىتلا لاوحألا نم ههاجت اهتابجاوب ءافولا ىف اهطيرفت وأ
 سانئتئالاو هسفن فافعا ىف هتبغر ىه ةيعرش ةرورضل ىرخأ ةرم جوزتي
 . هتايح هشحو ددبي كيرشب
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 نم جوزتت نأ كيلع اهضرع ىف ًاقح ةداج ىه له وه لاؤسلا نكل
 ةردابم نوكي دق اذه اهضرع نا ؟ ةمئالم سورع نع كل اهثحب ىفو ىرخأ

 ةدئافال هنأب ةيروعشلا ةمدصلا ةقيرطب كراعشإل سفنلا نع ًاعافد موجملاب

 باجنإلا لبق كعم هيلع تناكام ىلإ دوعت نأب اهيلع حاحلإلا نم ىجرُت
 لاخلا ةمءالم ةرورضب كعنقتلو « « ديحولا اهلفط ١ تنأ تنك نيح

 ايف اهنا ذإ « نيلفطلا ءىجم دعب ةرسألا ةايح ىف تدجتسا ىتلا عاضوألل

 « اهريغ ةبحصب أنهت نلو . . لحلا اذبب دعست نل كنأ ًاديج فرعت روصتا
 نا ةجحب عقاولا رمألا لوبقب كعانقإل ةلواحم نوكي دق هلامجإ ىف ضرعلاو

 اهئم سأيلا امنإو .. تلإ ديرت اق هيلع اتناك ال اهتورقت سل هل ليلا

 . ىرخأ نم جاوزلاو
 اهافطأ ةياعر ىف باجنإلا نم ًاليوط تمرُح ىتلا مألا قارغتساو

 لك سيركتل نيرخآلا هاجت اهتابجاوب اهلالخإو مهيلع فوخلا ىف اهتغلابمو
 روهظف ٠ صضعبلا ىدل ةفورعم ةيسفن ةقبقح مهل ةيفطاعلاو ةيندبلا اهتقاط

 نهرعاشم ىف ًارثؤم ًاليدعت ثدحي راظتتا لوط دعب نبتايح ىف لافطألا

 لح ىذلا « ريبكلا فيضضلل ١ اهنم ربكألا بيصنلا لعجي نيتاماتهاو

 تامامتهالاو رعاشملا عيزوت ىف نلدعي نهنم ةمكحلا لهأ نكل « نهايندب

 « هسفن دفاولا اذه دفوتسا ىذلا رمعلا كيرش نيبو ديدحلا دفاولا نيب

 لتختف ططشلا لهأ امأ ؛ كلثم ةرشعلا ليمجو ًافوطعو ًابحم ناك اذإ ةصاخ

 ديدجلا دفاولا ىلإ ًامامت نهرعاشمو نهتفطاعب نفرصنيو نهدنع نيزاوملا

 ءىجب اهب لمتكي نأ ىغبني ناك ىتلا اهتداعسو اهءوده نهتايح دقفتف

 . لافطالا
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 ىو « اهيلفط ىف ةموتكملا اهتمومأ غارفا ف كش الب تلاغدق كتجوزو

 ةيضرملا فواخملا وأ ايبوفلا ةاناعم ىلإ اهملسي ولغلا داك ىتح |هيلع اهفوخ
 ضعب ىف هتكرحو ناسنإلا ريكفت لشت دق ىتلاو عقاو نم امل ساسأ ال ىتلا
 فونملا كتجوز ىناعت نا ديكأت لكب ةيضرملا فواخملا هذه نمو . نايحألا

 اهيف كككشتتف تاونس رشع |مكتبحص ىتلا ةاتفلا تارظن نم نيلفطلا ىلع

 |مهيلع بيرغلا فوخلا اذه راعشتسا ًاضيا اهنمو ءاهتامدخ نع ىتغتستو
 ءاقتإ اهاوس دحأ اهسملي وأ امهاري نأ نم فوخلا اذهو « امهوبأ تنأو كنم

 ءانجسك » ةمقعم ةفرغ ىف امهنجس ىلإ اهب لصي داك امب روصتا اميف دسحلل
 لدتعملا ىعيبطلا فوخلاو صرحلاو . ةريهشلا رتراس ةياور ىف « ةنوتلا
 ذقنملاو ىماحلا وه هدحو هللا نأب ةقثلاو ناهيالاب ماصتعإلا نكل نابولطم

 ولو انثطخيل نكي مل انباصأام نأب نيقيلاو لاوحألا لك ىف هتئيشمل ذفنملاو
 ةامرلا دهجأ ولو انبيصيل نكي مل انأطخاامو ةعينملا نوصحلاب هنم انيمتحا
 نأ عيطتسن ىكلو نحن ىسفنلا انمالسل ةدشب ًاضيأ نابولطم « مهسفنا
 ىف انرضاحو انتايح انردهأ الإو انيلع هب معنأو انل هللا لحأ اهب عتمتنو ايحن
 لئاط الب نيفئاخلا ةايح اندباكو ضنألاو ءامسلا عاستاب لوهجم نم فوخلا
 . تاملا ىلإ داليملا نم

 ضعب نم تصلختو اهمزع حمص اذإ كتجوز ىلع بعصلا نم سيلو
 اهيلفط هاجت اهتابجاو نيب لدعت نا هللاب نايإلاب تمصتعاو اهفواخم
 امك لوألا ةأرملا لفط وه لجرلا نا تكردأ اذإ ةصاخ كهاجت اهتابجاوو
 اهنإ ًاضيأ تركذت اذإو « عيمجلل اقّح اهتمومأ ىف ناو ىناملألا لثملا لوقي
 نإ اهيلفطل اهتيّلكب غرفتتل فوطع بح جوز ةبحص نم اهسفن مرحت نيح
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 نيح ىف رمعلا ةياب ىلإ ذخأت الو ىطعت طقف ًاّمأ نوكت نأب اهسفن ىلع مكحت
 نيعتستو ذخأتو ىطعت ةبوبحمو ةبحم ةجوز ًاضيأ نوكت نأ اهرودقم ىف نا

 . اهئاونأو ةايح ا ريجه ىلع اهكيرشب
 نم جوزلا « ةريغ ١ نا ًاضيأ كردت نا كل ديفملا نمف ىديساي تنأ امأ

 م نا اهيف ءىش الو ًاضيأ ةفورعم ةيسفن ةقيقح هنع اهافطأب هتجوز لاغشنا
 لاغ اذإ (هئانبأب اهجوز مامتها نم ةجوزلا ةريغك ًامامت لادتعالا دح ىلع دزت

 ضعب ىف مامتها نم ىه اهل هحنمي نا ىغبنيام باسح ىلع كلذ ىف
 ًاضيأ ٌملست نأ دبال اذهو .. . لكاشملا نم ريثك لحت مهفلابو .نايحألا

 دبالو اهوبق نم دبال كتايح ىف ةديدج تاريغتم عنص دق لافطألا ىجم نأب

 اهتامامتهاو كتجوز بلق ىف نويعرش ءاكرش كل حبصأ دق هنأب ميلستلا نم
 ءادأ ىلع اهنيعت ناو ءاكرشلا نيب ةلداعلا ةمسقلاب ىضرت ناو « اهتقوو

 اذإ طخست اليكل عاطتسملا نم رثكأ اهنم بلطت الأب عيمجلا هاجت اهتابجاو
 ةرتف زاتبجت ىتح كتجوز ىلع ربصلاب عرذتت نأبو - تبلطام نود تيقلت
 نم تبأ مأ تءاش ناجرخيف ًاليلق نيلفطلا دعاس دتشيو ةركبملا ةلوفطلا

 ةيصخش ىف ريغتت فوس كلذ ثدحي نيحو هيف (هتلقتعا ىذلا ةنوتلا نجس

 ةرسألا كيلفطل رفوت نأ ىلع ًاصرح ىقيدصاي ربصاف ةريثك ءايشأ كتجوز
 نا كيلع مالم الف ربصلا ىلع ردقت مل نإف اهالظ نآشني ىتلا ةيعيبطلا

 دق نيلفطلا ئجم نأب نقوت نيح تجوزتو اهتحيصن « رهاظب ١ تذخا
 ةمومألا عوبني الإ اهنم قبي ملو اهبلق ف بسحلا عيباني لك ًاقح فج
 . ,.ةدحو

1 



 ! ةصيخر ةداهش

 لك فرعيل اهرشنت نا ديرأ ةلكشم هجاواو . . ىماو ىبأل ديحو نبا انأ
 مهافت ءوس ثدح رهش ذنمف . . مهتافالخ نم ءانبألا ىناعي اذام مأو بأ

 نآلا ىتح كلذك الازامو مالكلا نالدابتيال احبصأو امصاختو ىماو ىبا نيب

 لوقي ىبأف . . هفص ىف ىنبسكي نا لواحي امهنم « دحإو » لك نا ةلكشملاو

 « ءىشلا سفن لعفت ىمأو . . ىمأ نع « ةنسح ريغ 9 ةريثك ءايشا ىل
 اكل تكرت الاو تكسا ىل لاق فالخملا اذه ليزت نا لواح ىبأل تلق املكو

 ديحو انأو . . مالكلا سفن ىل تلاق « ىلواح ١ ىمأل تلق املكو . . تيبلا

 اهلعل ىمأو ىبأ هؤرقي ىذلا « ةعمجلا ديرب » الإ هيلإ وكشا نم دجأ الو
 نا مأ لكو بأ لك دشانا ىننا امهتافالخب ىرثأتو ىتاناعم ىدم نافرعي

 اذإ اصوصخ . . امهدالوأ ىلع رثؤت بساور ىأ اهل اكرتي الاو !مهلكاشم ٌداحي
 ! ىلثم دحاو نبا وأ ةدحاو تنب اهبيدل ناك

 ديحو نبا
 . . قيلعت ىأ ىلإ جاتحتال كتلاسر : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو ل

 اهبكتري ةميرج ربكأ نا تلق نا قبس دق ىنأب ىوس اهيلع بقعا نلف اذهل
 ىف ةصاخ (ههتافالخ ىف مهميكحت الواحي نا ىه امهئانبا قح ىف مأ وأ بأ
 باسح ىلع هيلإ مهتلاتسا امهنم لك لواحي ناو .ةركبملا مهرمع لحارم
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 ةصيخر « ةداهش ١ هنم عزتني ىكل هيدل هتروص هوشي ناو . . رحتألا فرطلا
 ىذلا « نسحلا ريغ » مالكلاف ! نادُمو ئطخم رحتألا فرطلا ناو قم هنأب

 ةداهشلا هذه ىلع لوصحلا الإ هل فدهال رحتآلا نع كمأو كوبأ كل هلوقي

 . . ةيقالخألاو ةينيدلا ميقلا لك دض اهنأل قحب ةصيخر ىهو . . ةصيخرلا

 بجح ىلع بترت ولو ىتح هماو هيبأ ىلع ةداهشلا نم نبالا ىفعي عرشلاف

 نم ىتح ىلعأ ةميق ىلع اصرح « ناج تالفإ وأ قح عايض ةداهشلا هذه
 نا ىلع ًادامتعاو . . همأو هيباب نْبألا ةقالع ىهو نيرخآلا عم لدعلا ةميق

 ىلع نبا رابجا اهنيب نم سيل ىرخأ لئاسوب ققحتي نا نكمي لدعلا اذه
 ؟ ةهفاتلا رئاغصلا هذه لثمب فيكف . . هيبأ وأ همأ ىلع ةداهشلا

 هرعاشم باسح ىلع اهنبا رعاشمب زوفت نأ ىه مأ هلانت زوف صخرأ نإ

 زوفي نا دارا نإ بألل ةبسنلاب ءىشلا سفنو . . هل همارتحاو هيبأ هاجت

 بألا زمر زتبي نمف ال همارتحاو هما هاجت هرعاشم باسح ىلع هنبا رعاشمب

 1 مألا زمر هتليخم ىف زتبي نأ ثبليال دقو ةديدع ميق هدنع زتبت دق هينيع ىف

 ةيلاثم ىلع اصرحي نا ايئاد نيفرطلا حلاص نمف كلذل « سكعلاب سكعلاو

 ادعس « افلتخا مأ اقفتا . . ءانبألا نويع ىف همارتحاو كرتشملا زمرلا اذه

تافالخ ابجحي نا وه كلذ ىف هنالعفيام لضفاو 6 هب ايقش مأ (هجاوزب
 [م

 نع افقوتي ناو . . مهنع اديعب اهعم الماعتي ناو ناكمالا ردقب ءانبألا نع

 ىف هغمدو رخآلا فرطلا حيرجتب مهتلامتساو ءانبالا رعاشم ىلع ةديازملا

 ؟ ناوألا تاوف لبق كلذ كاوبأ لعفي لهف مهراظنأ
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 ! فعضلا ةطقن

 ادبا هقرافت مل تيب ىف تأشن ىرمع نم نيئالثلاو ةيناثلا ىف ةديس انأ

 ةفاح ىلع امئاد اشاع نيذللا نيوبألا نيب تانحاشملاو تافالخلا

 نم مغرلابو ةرسألا راينا نم فوخلا ةفاح ىلع |مهعم انشعو . .قالطلا
 ىتئيدم تكرتو ةرهاقلا ةعماجب تقحتلاو ىتسارد ىف تقوفت دقف كلذ

 لمعو ىتسارد لالخو ىجرخت دعب ةمصاعلا ىف تلمعو تجرختو ةريغصلا
 دعبو ىلاثملا لجرلا وأ بحلاب ىمسي امل دوجو ال هنأب تعئتقا دق تنك
 ىنربكيو تاونس لنم رصم جراخ لمعي باش ىتبطخل مدقت ماعب ىجرخت
 وأ ليم ىأب ههاجت رعشأ ملو ةبطخلا لبق ةدحاو ةرم هتيأر . . ةليلق تاونسب
 دوعأ الأ وه |همهأ نيببسل هب طابترالا ىلع تقفاو دقف كلذ عمو باجعاب
 وه ىناثلاو . . تانحاشملاو تافالخلا بحس ميخت ثيح ىئرسأ تيب ىلإ

 . نيرشعلاو ةسماخلا رمعلا نم تغلب دقو جوزتا نا ةرورض
 ىلإ هعم ترفاسو ةفطاع ىأ هب ىنطبرتال ىذلا باشلا اذه ثجوزتو

 هتقر تسمل ةديدجلا ةيجوزلا ىتايحل لوألا مويلا ذنمو « هب لمعي ىذلا دلبلا
 هفقاومل همرتحا ىسفن تدجوف « هعم ىظفحت مغر ىرعاشم همارتحاو ىعم
 قالحخأو ةناكم هل الجر تجوزت دق ىلا تفشتكاو هلمع ىفو سانلا عم
 لك ىف هّيرل هتياعرو رينتسملا هنيدت بناج ىلإ نامزلا اذه ىف ةردان تايلاثمو

١1 



 . فراج بح ىلإ مارتحالا لوحت ائيشف ائيشو ء هنع ردصي لعف وأ لوق
 . . ةميدقلا ىفواخم لك ىناسنأ هعم انأو نامألاب قفاد ساسحا ىنرمغو

 ةرمعلا ءادابو ةالصلاب مزتلاو هللا ىلإ هجتا ىجوز ةدعاسمب ىسفن تدجوو

 ىتداعس دقف نم ىفوخ ىوس هدسفي مل ءانلا نم رحب ىف تقرغو جحلاو
 . موي تاذ هذه

 لك هرظتني ىذلا ديعسلا ثداحلا رخأت ىلإ هبنتن مل هلك كلذ لالخو

 انعفد كلذ نع لاؤسلاب هلهأ ضعبو ىلهأ حاحلإ نكل انلغشي ملو نيجوز

 صوحفلاو ليلاحتلا ةلحر الوأ انأ تأدبف . . ريخأتلا بابسأ فاشكتسال

 ةلحرلا سفن ىجوز أدب اهدعبو باجنالا نم ىدنع عنامال هنأب تهتناو
 ىبيبحو ىجوز نأ ىه ةأجافم نع فشكت اهب اذإف هتمالس نم دكأتيل

 فصا نا عيطتسا الو . هتايح لاوط بجني نل ةلوجرلا لمتكملا لجرلاو
 ىدّيسو ىجوز نا كل لوقأ نأ ىفكي نكل كلذ انفرع نيح انلاح كل

 انيزح راها دق هداعسإل ىحور لذبا نا ىنيضريو همرتحا ىذلا مرحلاو
 وأ ىب طبترا امل جاوزلا لبق هفرع ول هناو كلذ فرعي نكي مل هنا ىل مسقاو

 هعم ايحا نأ نيب كلذ دعب ىنريخ مث « هعم ادحأ ملظي ال ىتح ىريغب

 جوزتأل ةبوغرمو ةباش تلزام انأو ىتيرح ىنبهب نا وأ ةمومأ الب ءابدج ةايح

 ناو هاوس ىايند نم ديرأ ال ىنا هل تمسقاو هيدي تلّبقو تبكبف هريغ نم
 نأمطاو كلذ نع ئضرف . . قحتسا ام قوف هنم ىجاوزب ىنحنم دق هللا

 ناو ةصاخ رمألاب هلهأو ىلهأ ملعي نا نم هقافشاب تسسحا ىنكل هرطاخ

 تبيطف باجنالا ىلع ةردقلا نيبو ةلوجرلا نيب نوطلخي سانلا مظعم

 . اننيب ارس رمألا لظي نا ىلع هيدي نيب تمسقاو هرطاخخ
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 ىل ءابطألا ةحراصم مغر جالعلل ةسئاي تالواحم ىف تاونسلا انب تضمو

 ىمأ ةصاخو ىلهأ ىنرصاح رصم ىلإ ةزاجا ىف اندع املكو « لمأ ال هنأب

 نظ ىتح انايحا بذكلل أجلاو غوارأف باجنالاو لمحلا نع لاؤسلاب
 تاطشنملا ضعبب هنم ىوادتا ىنأو لمحلا نم ىنعنمي ابيع ىب نأ عيمجلا

 ىف رارقتسالل اندعو ةبرغلا تاونس تهتنا ىتح لاحلا اذه ىلع تللظو

 |مبرو نونجلا دح ىلإ ىب ةطبترم ىمأ نألو رصم ىف هلمعل ىجوز داعو اندالب

 ميحج ىلإ ىتايح تلوحت دقلف ةرطيسم ةيصخش تاذو ةفقثم اضيأ ابعأل
 ةلواحمبو ةلئسألاب ىنرصاحت تحار دقلف رمألا اذه ببسب ىتدوع لنم

 .. غاراو .. اهنم بربتا انأو بيبطلا ىلإ ىعم باهذلاب ىعانقإ
 دق ىلوح ىمأ راصح نكل ىجوزل ىمّسق ىلع كلذ لاوط ُتظفاحو
 ريبك بيبط عم ادعوم ىمأ تددح دقلف ىنقنخي داك ىتح هتقلح تقاض

 نأ دعب . . اهسفنب ىتلاح ىف هيأر ىلإ عمتستل هيلإ ىباحطصا ىلع ٌرصتو
 ىف لخدتلا نم اهعنم ارارم ُتِلواح دقلو . . رمألا ىف اهرواسي كشلا أدب

 ةدع ىنتمصاخف ىجوزبو ىب صاخ نأش باجنالا نا اهتمهفاو ىتايح

 ىلإ تداع ىتح اهل ترذتعا نا درجمبو اهتحلاصف اهمصاخأ ملو عيباسأ

 اهتحراصم عيطتسا الو اهعم ةرئاح ىنا ةقيقحلاو ! دشأ ةفاثكبو اهحاحلاإ

 ىجوز ةيلاثم نم مغرلابو ةملكلا ىنعمب ةيرصم ةامح ءىش لك مغر اهنأل
 نوكي فيكف اهداقتناو اهتمجاهم نم انايحأ وجنيال وهف ىلهأل همارتحاو
 ؟ ةرم ثتاذ اهب هترياعو هفعض ةطقن تفرع اذإ لالا

 ىمسق نم للحتأ له كيأرب ىنربخت نا وجرأو برتقي بيبطلا دعوم نإ
 ىمأ بضغأ مأ ارس ظفحت ال ىمأ نأب |لع ىلهأ مامأ ىجوز ىّرعاو

 لي



 ؟ اهتحارو اهرس عضومو اهذالم انأو اهتعطاقمل ضرعتاو ىبر بضغأف

 كجوزو تنأ تفرسا دقل ىتديس اي : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو [

 راع هنأك هعم (تلماعت دقلف . ةيادبلا ذئنم رمألا اذه ىف امكيسفن ىلع

 تلمحتو هتيرس ىلع ظافح لا ىلع تمسقاو همتكتو هتارادم ىغبني ىصخش

 عقاولا رمألا مامأ ارخؤم كتعضو ئتح كيلع كمأ حاحلاو كلها طغض

 هلك ءانعلا اذه ناك اذاملف . . بيبطلا ىلإ اهسفنب كباحطصا ىلع ترصاو

 ؟لصألا نم
 هيلع ةردقلا نأ امك دحأل اراع تسيل باجنالا ىلع ةردقلا مدع ْنِإ

 ةثراك نايحألا ضعب ىف نكت مل نا دحأل ارخف الو ةيصخش ةلوطب تسيل

 . ةديدع ةيناسنا ىسام اهنع مجنت

 لجر كجوز نا ؟ ةحيرملا ريغ ةيساسحلا هذهم رمألا امتمتكت نذإ اذاملف

 كل ىضري نأب هل حمسي رينتسملا هنيدتو هتايلاثم نا نظا تسلو لداع

 ثحجن نا كنأل . . ةيابن ال ام ىلإ كيلع اهحاحلاو كما قاهرأ لمحتب

 نلو . . ةمداقلا ةديدعلا تارملا ف ىحجنت نلف ةرملا هذه اهنم تاللفإلا ىف

 عم كتداعس وفصو . . اهب كتقالع وفص ريدكت ىوس ةجيتن كلذل نوكي

 كجوز ىكرشاف كلذك رمألا ناك اذإف . كنامأو ىسفنلا كمالسو كجوز

 ام هرس ىف سيل هنأبو . . دبألا ىلإ ىفخي رس ال هنأب هيعنقاو رمألا ف كعم

 اوبقعي مل نييخيراتلا ءامعزلاو ءايبنألا نم نوريثكف ناسنإ ىا نيشي وأ هنيشي
 نيب نوطلخي نيلوقت اك سانلا مظعم نا ىف امكعم فلتخا ىنا امك ءانبا

 مظعم ناو حيحصلا وه سكعلا نا قحلاف باجنالا ىلع ةردقلاو ةلوجبلا

 نا اديج نوفرعيو باجنالا ىلع ةردقلا نيبو ةلوجرلا نيب نوقرفي سانلا

 . ةلوجرلا لامتكا ىلع اليلد انايحأ نوكيال دق باجنالا
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 بجوم ال ثيح امتررطضاو لاب ىذ ريغ رمأب !كيسفن (تلغش دقل
 كلذ لك حيحصتل ناوألا نأ دقلو . . ةغوارملاو رهاظتلاو ءاعدالا ىلإ كلذل

 موهوملا رسلا ىلع ظافحلا ةدباكم ريغبو فيز ريغب ةايحلا امكل أنهت ىكل
 . ةجرحم فقاوم نم كلذ تاعبت لمحتو

 ةبرجت راوفوب ىد نوميس ةيسنرفلا ةبتاكلا لوقت امك ىتديس اي بحلا نإ
 كجوز نيبحت تنأو « اهشياعي نم الإ اهرارسا لك فرعي ال ةديرف

 نأش اف .. رخآلا عم الإ ةايح [ىنم لكل أنهت نلو هعمو هب نيدعستو
 ؟ لافطألل امكباجنا مدع وأ اىباجناب نذإ نيرحتآلا

 هليصافت لكب همامأ رمألا ىعضت ناو كجوز ىلإ ىعجرت نا لضفا ىننإ
 دعب « رسلا » ظفحل ايفاك دعي مل ىذلا كمسق نم كّلحيلو هيف هيأر ىريل

 كلذ دعب هلو نيقي ىلإ هلوحت ىتح أدهت نلو كمأ بلق ىلإ كشلا للست نا
 نا لضفا ىنا قحلاو هسفنب اهتهجاوم وأ هب كمأ ةحراصم كل عدي نا

 اهنا نيفرعت كناو رخخآ الجر هب ىلدعت نل كنا همامأ اهلل ىدكؤت ناو لعفي
 . . نآلا ىه اك كجوز عم كتايح ىف كتداعسو . . كتداعس بلطت امنإ

 بحلل ةليئضلا ةبيرضلا هذه كجوز لمحتي نأب كلذ دعب سأب الو
 ىف هنم نيشخت ام لمحتي نأب ىتح سأب الو لب . . رارقتسالاو ةداعسلاو
 همارتحا ضرفي نا ىلع رداق لاح ةيأ ىلع وهو كمأ بناج نم لبقتسملا

 اضيا تنأ نيلمحتت فوس كنا اى هبسانت ىتلا ةقيرطلاب نيرخآلا ىلع
 امك . . رثكأ وأ تاونس تس لاوط اهنع رسلا كنامتكل اهمول نم ريثكلا
 ١ هذه لك ىواست اذاف كيلع اهحاحلاو . . كل اهتعطاقم لبق نم تلمحت

 لنم رمتسملا ىسفنلاو ىبصعلا طغضلا اذه نم اعم اصلختت ىكل ؛« هفاوتلا

 ؟ (مكنأشو |ىكتايتل نورختآلا مكعدي ىكلو تاونس
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 ناردج الب

 ىدحإب ماهم نم ةئس ١" ىرمعو تجوزت سرادملا ىدحإب ةسردم انأ

 مدي مل هنم ىجاوز نإف كلذ عمو بيعلا هركيو عبطلا ىداهو ميرك تائيملا
 كل لوقأ نأل ةعاجشلا ىسفن ىف دجأو « قالطلاب فسألل ىهتناو ًاليوط
 نأ ىنم بلطي ناك ًاخأ ىل نآل كلذ ناك دقل « هنم ىقالط ىف ببسلا ىننأ

 دعي ملف كلذ تلعفو ةيجوزلا ىتايح ىف ةريبكو ةريغص لك ىلع هل لوقا

 لك ىف لعفا اب ائاد ىنحصني ىخأ ناك امك « ىتايحو ىتيبل رس كانه
 ىجوز ةبغر عم تضراعت ناو ىتح ددرت الب هتحيصن ذفنأف ىتايح ىف ءىش
 ىنرذح دقو . هب ىنحصلي وأ ىجوز هديري امل ةفلاحم ائاد تناكو هتروشم وأ
 لمع نمو انع ءىش لكب ىقيقش مالعإو انتايح رارسأ ةعاذا نم ىجيوز

 تلضفو هريذحتل تفتلا ملف ىنوئش ىف ةريبكو ةريغص لك ىف هتروشمب

 . ءىش لك ىف هيلع ىقيقش
 1 ديول حلا

 ًاديدلش ًاباتع نيوز انناغو لورهم ءاج ىذلا ىقيقش ءاعدتساب تعرسأف

 انتايح ليصافت لكو فالخلا ليصافت لك هل ىوري هب ىجوز ئجوف مث
 ًاباوج رحأ مو تمصلا تمدزتلاو ًاممدصم ىجوز ىل رظنف « اهيلع هبساحيو

 نا ديريو ىجوزب كسمي ىقيقشب تئجوف مث دتحاو شاقنلا دعاصت مث

١7/ 



 ملف هقوف طقسو ضرألا ىلع هتعقوا ةعفد هنع ىجوز هعفدف هتيب ىف هبرضي

 . . ىخأ كرتيل ىنانسأب هّضعاو ىجوز ىلع مجهأ انأو الإ ىسفنب رعشأ
 تيب ىلإ تدعو « تيبلا نم ىقيقش عم ىل ىجوز درطب ةحيضفلا تهتناو
 لهأ لحدت مث هيلإ ىتدوع اهلالخ ىجوز ضفر روهش هيف تيقبو للهأ
 ةميرك ةلباقم ىجوز ىنلباقو « ىتيب ىلإ تدعو اننيب حالصالل ريخلا
 الأ وه ديحولا هطرش ناكو هنع ثدحتا الأو ىضم ام ىسنا نأب ىنبلاطو

 . دعب نع هيلع ىنضرحب حارف ٠ هسفن ىف كلذ زحف ىتيب ىقيقش لخدي
 نيذلا ءابطألا تاتشور ىلع لصحا نا ىقيقش ىنم بلط ةريصق ةرتف دعبو
 اهمادختتسال هدي تحت نوكتل هل اهيطعاو باجنالا لجأ نم مهدل جلاعأ

 هل اهتيطعاو تبجتسا ىننكل . . فيك فرعأ الو ىجوز دض ةرورضلا دنع
 هيطعأ نأ هلل هنم - ىنم بلط ىرخأ ةرتف دعبو «٠ ىجوز ملع ريغب
 اذامل ىردأ الو « ًارس اضيأ هل اهتيطعأف هدنع اهظفحيل ةيبهذلا ىتاغوصم

 ال « ةعّمإ ١ ةطاسبب ىننأ وهو ًاديج ببسلا فرعأ ىلعل لب .. تقفاو

 ناو ةقيرع ةعماج نم سناسيللا لمحأ ىنأ عم لقتسم ىأر الو ىل ةيصخش
 تمزأت نا ةجيتنلا تناكو . ةايحلا تالهؤم نم لهؤم ىأ لمحأ ال تنك

 مغرو ٠ هنع هتيفخأ اب ملع نأ دعب ىجوز نيبو ىنيب ىرخأ ةرم رومألا

 ىنم بضغو تلعف امب ملأت انإو « ةدحاو ةملكب ىقح ىف ئطخي مل كلذ

 (نإو ىئايشأ ديعتسا نأب هبلطل بجتسا ملو هيلع ربصأ ملو « اتماص
 ىجوز رجها نا ىنم بلط نيح ىل هتسوسول وأ ىخأ ةروشمل تبجتسا
 ىجوز داعو « راذنا الب ةقشلا تكرتو هتروشمب تلمعف « ةقشلا هل كرتاو

 ىتأيس ىندجي الو دوعي نيح هنا روصتا تنكو . . ىندجي ملف لمعلا نم
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 م هنكل هيلإ ىنديعيو ىنحلاصيو ىلهأ اهيف شيعي ىتلا ةبيرقلا ةنيدملا ىلإ
 لك ىل عفديو ىنقلطي ىكل لعفيس هنإف هسبالم عاب ول هنأ مسقا |منإو لعفي
 هنم ىقوقح لك ىلع تلصحو العف قالطلا متو « ةيلاملا قالطلا تامازتلا

 لدعبو . مايألا تضمو ىلهأ تيبل تدعو . . ىثاثأ تملستو تاعزانم الب

 نسحو هنيدتو هتببطو ىجوز ركذتاو تلعفام ىلع مدنلاب رعشأ تأدب ةرتف
 نأ لواحف ىتبغرب ىخأ تحراصو انئيب ةايحلا ةدوع ىنمتأو ىل هتلماعم

 ىنديعي ىكل قباسلا ىجوز ىلع طغضلل لئاسولا ضعب مدختسي
 ىف نعطأ نأب ىقيقش ّعلع راشأف ادبا طغضلل بجتتسي مل هنكل . . هتمصعل

 ىف هبرضأ كلذب ىننأ : ىل الئاق ةيحانلا هذه نم هب رّهشاو ىجوز ةلوجر
 ىف تلقو ىرخأ ةرم هل تبجتسا ىننأ كل تلق اذإ ىنم بجعتتالو لئقم

 ةعّمإ ىننا ةيادبلا نم كل تلق دقف رمخلا ىف كلام هلاقام قباسلا ىجوز

 مث .. هيف سيلام ىجوز ىلع تيعّداو تملكتف « ةيصخش ىل تسيلو
 لك تهركو . . ءىش لك ىلع تمدنو تكسو تلعفام ةفاخسب ترعش
 . . ةيجوزلا ةايحلا نم ىنامرح ىلإ ىدأ امو ثدحام

 ىلع ةمدان ىننأب ماظتناب كل أرقي ىذلا ىجوزل بتكت نأ كنموجرأ ىننإ

 لكو ىخأ كرتاو هيلإ ريطأ ىكل ةراشا درجم هنم رظتنا ىنأو . . ءىش لك
 جوزلا نأ تفرعو سردلا تبعوتسا نأ دعب هعم شيعأل بهذأو نيرحتلا

 ءاسنلا لك نم ةدقع ىف هل تببست دق ىننأ فرعأ ىنلا . . ضّوعيال بيطلا

 ىف كلذ مغر عمطأ ىنكل ةاتف ىأ هانمتت جوز هنأ عم ىدعب جوزتي مل هناو

 حارج نم هيف هل تببستام لك ىسنيو مواقي نأ ىبمتأو هوفعو هحماست
 هللا ءاش نإ هيف هدقفا نلو لمألا دقفأ مل ىنكل ًابعص كلذ نوكي اهبر .مالآو

 الورخا



 الأب بارخلا اهوخأ اهيلع رج ةقلطم ةحيصن . . تايتفلا لك حصنأو
 نيتايح رارسأ نعذي الأبو .. نهجاوزأب نهتقالع ىف ًادحأ نلخدي
 ىتايحب لعف اميف ىخأ هلل هنمو نهنم ًابيرق ناك امهم ناسنإ ىأأل ةيجوزلا
 ًاركشو

 ىذلا تيبلا نأ لوقت ةينيص ةملك كانه : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو 0
 |مئاد دبالف اذهل . . راطمألا نم هيمحي فقس هيطغي نأ نكميال ناردج الب

 ملاعلا نع اهزعتو هيف ةايح ا ةيصوصخ ىمحت .. ناردج نم تيب لكل
 حضاولاو . . لويسلاو راطمألا نم هيمحي فقس اهقوف ماقيو ٠ ىجراخلا
 هئثرمدو حايرلا هب تفصع دقف اذهل ناردج هل نكي مل كتيب نأ ىتديساي

 نا وجرأف « ًاقح ةبرجتلا سورد تبعوتسا دق تنك اذإف . . لويسلا

 نأب سحي نأ نم رثكأ لجرلا لؤي ءىش نمام هنأ « ًاضيأ اهيلإ ىفيضت
 ىف هنمتأت ال اهحورو اهدسجو اهسفن ىلع هنمتأت ىتلا هتايح ةكيرشو هتجوز
 نيعلاب ًانايحأ ىرال دق ىذلا صيخرلا ايندلا عاتم ضعب ىلع تقولا سفن
 ءوه هيف قثت امم رثكأ ليئضلا عاتملا اذه ىلع هنمتأتو هريغب قثث اهنأو « ةدرجملا

 لئن امم رثكأ هريغ ةروشمب قثت اهأ كردي نيح هسحب ىذلا ملألا نع كيهان
 نيح وأ « هترسأ حلاصو اهحلاص ىف ةصلخملا هتبغرو هتمكحو هيأرب
 دعُب نع 4« لورتنوك توميرلاب ١ رادث ةجوز عم شيعي هنا فشتكي

 لكل بيجتستو ىقلتت نيح ىف . . هلع ةرداص ةراشا ىأل بيجتستالو

 . ىجراخ لاسرإ زكرم نع ةرداص ةراشإ

 عضو ىف اهسفن دجت دق ةجوز لكلو .. جوز لكل ًاقح مؤم رمأ هلإ
 ةريثك تويب تمدهنال مهتداعس ىلع صرحلاو ءانبألا الولو , قباسلا كجوز
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 بناج ىلإ ةيفاضا ةدئاف نم هذه كتلاسرل ناك نإف « عئاشلا ببسلا اذه

 ىف كتعاجش ىف ىهف قباسلا كجوز نيبو كنيب لاحلا حالصا ىف لمألا
 تايتفلل كريذحتو هبابسأل ككارداو قالطلا نع كتيلوئسمب رارقالا
 كنأب كسفن فصول حرتسا مل تنك نإو « كئاطخأ راركت نم تاجوزلاو
 ( ةعمإ ) نيلوقت اك تنك نا . . كقيقش عم ةيصخش الب امئاد تنك

 ايف هيف غلابملا ريوصتلا اذه ىف نأل . . كنم بلطيام لكل نيبيجتست

 تّدَأ ىتلا ءاطحألا لك نع ةلماكلا ةيلوئسملا قيقشلا ليمحتل ةلواحم دقتعأ
 هنكل تلعف ام ءىش ىف ةدارإ كل نكت مل هنأب ًامعز هيف نأ امك « قالطلل
 ةّلعلا جالعو . . سفنلل عادخلا ضعب كلذ ىفو « هللا هحماس ؛ كقيقش
 ةبرجتلا سورد باعيتسا نأ امك « ةيقيقحلا اهبابسأ كاردإب أدبي نأ دبال

 آلوأ تنأ كتادرإب تلعف ام تلعف دق كنأب الوأ كسفنل ىفرتعت نا بلطتي

 نم ءوسلا ةروشمل ناك ول ىتح هناو نيثالثلا قوف تنأو ةصاخ ًاربخأو
 تنأو ىعولا ةبّيغم ىنوكت مل كنا دكؤملاف ثدح اهيف ديكأ رود كقيقش
 قئاقح ىلع ماقت نأ دبال ةميلسلا ةايحلا نأل ٠ تلعفام لك نيلعفت

 سأر ميدقت كلذك ىرورضلا نم سيل هنأ ابك ماهوأ ىلع سيلو ةحيحص

 كرديو هيلإ كتدوع لبقي ىكل كقلطمل ًانابرق ةضف نم قبط ىلع كيخأ
 تأطخأ كنا ىنلعت نا طقف ىفكي امنإ و ؛ كنم ناكام ىلع تمدن دق كنأ

 كجوز عم « ةايحلا فانثتسا ىف نيبغرتو « ةبرجتلا سورد تبعوتساو .

 كجوز ةماهش ىف لمأنلو .. حارجلا ىوادي نأ نمزلل كرتنلو قباسلا
 . هللا نذإب ريثكلا هتيئاسنإو قباسلا
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 اررشلا

 ةليوط ةرثف لبقو تاوئس ذنم ةيبرعلا لودلا ىدحإب لمعأ سدنهم انأ

 ةلحرملاب نآلا مهربكأ دالوأ ةسمخ انبجناو انجوزتو ىل ةليمز ىلع تفرعت
 نكل « ةيلاع قالخأب عئمتتو ةمرتحم ةلئاع نم ىتجوزو .. ةيدادعالا

 وأ ىثيع ىف رظنلا بنجتت ىهو نآلا ىلإو اهب تفرعت نم ىنا ىتلكشم
 عون هنا تروصت انجاوز مث انتبطخ نم ىلوألا ةرتفلا فو ةماع ةفصب ىهاجت

 ىلإ ارمتسم هندجو نكل ةرشاعملاو ةفلألا عم ايجيردت ىشالتيس لجخلا نم

 ىلإ رظنت مث ةعيرس تاظحلف ترظن اذإو ادبا ىنيع ىف رظنتال ىهف نآلا
 نع اديعبو اراسيو انيمي تتشم اهئاد اهرظنف ّلِإ تثدحت اذإو ىرحألا ةهجلا
 عم اءوس اهتلاح تدادزا جراخلا ىف لمعلل انرفاس نيحو اهئاد ىتيحان

 نا ةدمعتم لواحتو اهدرفمب ةديحو (مئاد ىقبت نا لضفت ثحبصأو ةبرغلا

 مانت وأ اهسفنب درفنت ىتح ىعم لكاشملا ريثت نا دمعتتو ثقولا رثكأ مانت

 جوز ىأ ىضري ال ام اهنم ثعمس اهعم ثدحتا نا تلواح اذإو اهدرفمب

 لب ىنع دعتبت نأ دمعتت تناكف قرطلا ىتشب اهنم برقتا نا تلواحو
 ملكتال ىتح اهدالوأ عم ةديحو شبعت نا ىنمتت اهنأ ةحارصب ىل لوقتو

 شفتنم اهرعش اهئادو ثيبلا ىف اهرهظم وأ اهسفنب متبتال اهنأ امك ! ادحأ

 اهنا ىنتباجأ اليلق اهسفنب متبت ناب اهتبلاط اذإو . . ىلعأل ©« شوكنماو

 رض



 ىه ةلماعم لضفا اهلماعا ميظعلا هللاو ىنا عم ! ىنبجاع ناك اذإو اذكه

 اهقوقح ىف رصقا الو ىدالوأ تابلطو اهتابلط لك ىبلأو اهمرتحاو ىدالواو
 دعبلاو دصلا اذه ببس فرعا نا امئاد لواحأو .. ىترسأ قوقح وأ

 ناكمالا ردقب تيبلا نع داعتبالا لواحأ تحبصأ دقل . لئاط الب نارجحماو
 نم عونك تيبلا مزاول ءارشل لوزنلا دمعتاو . . ءافجلا اذه نم حيرتسا ىتح

 اهرظن مدع نعو ءافجلا اذه نع اهتلأس املكو تيبلا نع دعبلاو بورهلا
 ىتح (« ةجاح شيفم » ةملك الإ اهنم دجأ ال ادبا ىنيع ىف وأ ىهاجت

 دكتلا اذهل الح هلأسأو ىلاعتو هناحبس ىبر مّدكا ميظعلا هللاو تحبصأ
 مث ىئانبا لجأ نم هنع تعجارت ىنكل قالطلا ىف تركفو .. رمتسملا

 ةضيرم اهنا ىل تلاقو اديدش ءاكب تكبف لاؤسلاب موي ثاذ اهيلع تححلأ

 دحا ىلإ ترظن املك سحت تناك ىوناثلاب ةبلاط تناك ذنمو اهأو « ايسفن
 رظنت ىذلا صخشلا هاجت ديدش لغو دفحو هركبو اهينيع نم رياطتي ررشب
 ىل تدكاو . . دحا ىلإ رظنت الأ دمعتت ىهف اذهل . . اهدالوأ نم ىتح هيلإ

 ! دقتللاو هركلا اذه رعشي الف اهبلق امأ طقف اهينيعب هركت ابنا

 اليكل ميقاو لمعأ ثيح انه ىسفن بيبط ىلع اهضرع ديرأ ال ىننإ
 . . ىرمأ نمةريح ىف ىنكل ةبرغ ىف نحنو ليواقألا اهوحو ىلوح راثت
 ؟ لعفا نا ىنحصنت اذاببو . . جالع نم ةلاح ا هذهل له لأساو

 اهدمعتو . . اهسفنل كتجوز لامها : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو

 نع اهفوزعو اليوط اهسفنب دارفنالا ىف اهتبغرو ةليوط تارثفل ايدارإ مونلا

 لك هيلإ رظنت نم هاجت ديدش هركب سحت اهنأ نم هلوقت امع الضف كيلإ رظنلا
 جالعلل لباق ضرم وهو ىسفنلا بائتكالاب اهضرم ىلع ةديكأ دهاوش كلذ

 انضر



 ةرابع نوقلطي مهأ وه نوريثك هيف عقي ىذلا أطخلاو , هنم ىوادتلا طرشب
 ناسنإلا اهب رمي ةرباع ىسفن قيض ةلاح لك ىلع ىسفنلا بائتكالا
 ةصاخلا هضارعا هل ددحم ىمسجو ىسفن ضرم نيبو اهنيب كلذب نوطلخيف

 هجالع بلطتيو خملا ىف ةنيعم ةيئايميك تاريغتب طبتريو ةيسفنلا هبابسأ هلو
 تحت مظتنملا جالعلا اذه ريغب هؤافش رظتنيالو ايمسجو ايسفن اججالع

 جالعلا بلطب كتجوز عانقا ىف ددرتت الف . . صصختم بيبط فارشإ
 . . هفادهأ ققحي نا ىلإ هب مازتلالا فو . . رصم ىف وأ كلمع رقم ىف ءاوس

 . هللا نذإب انومضمو اروسيم جالعلا مادام ملألاو ةاناعملا ىف كتايح ددبتالو
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 رسيخألا لحلا

 ىجوز نيبو ىنيب عمج فينع بح دعب ًاماع نيرشع ذنم تجوزت
 دلولا ءىجم دعبو . . تانب ثالثو ًادلو هل تبجناو ةليعس اح اعو انشعو

 هنايك هيلع كلم ًابح هنبإ ىجوز بحأ دقلف ًابيرغ ًالوحت انتايح تدهش
 ًابيرقت نيماعلا رمع نم ءادتبا دلولا سحأو « هل دودح ال ًاليلدت هللدو

 تقولا ناكأ ءاوس هبلطي بلط ىأل بيجتسي هنأبو هل بيرغلا هيبأ بحب
 هتيبلت رذعتو لافطألا هيف بغري امج ءىش ىأ بغر اذإ ناكف « ًاراه وأ ًاليل
 ءىش ىأ رسكي حارو لصاوتم بيرغ ءاكب ىف طرخنإ رخآل وأ ببسل
 امهم بولطملا ءىشلا راضحلال ضهنيو ىكبي هكرت ىلع هوبأ ؤرجي الف «همامأ
 لك ىلع لفط بقاعأ مأ ىأك تنكو « جراخلا ىف وجلا لاح وأ تقولا ناك

 ءاكبلا ىف ةأجف رجفني مث هلمع نم هوبا دوعي نا ىلإ تكسيف هبكتري أطخ

 برضإ : اننبإل لوقيو ىفيتكتب اكحاض موقي ىجوز ناكف . هيلإ ىنوكشيو
 ! كتبرض ايامام

 دعسيو ىضريف ءاكبلاب انأ رهاظتاو نيتريغصلا هيديب دلولا ىنبرضيف
 ربك ىتح انئنبإ عم لماعتلل ىجوز ةقيرط ىه هذه تناكو هئاكب نع فكيو
 فيك ةرورضلاب ىنلأست فوس كلعلو ةعماجلاب مث ةسردملاب قحتلاو
 فسألل داتعا دق ىنبا نأب بيجاو هتيبرت ىف ةقيرطلا هذه هيلع تسكعلا
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 حايصلاب ىلع روهتي نا داتعا اك هابص ذنم ةظلغب ىعم لماعتي نأ ىلع
 وأ هتمءالم مدعل هتيبلت تضفرو ًابلط ىنم بلط املك ةقئاللا ريغ ظافلألاو
 هنا ىسفنل لوقأو كلذل هنم بضغأ ال هابصو هتلوفط ىف تنكو هنع انزجعل

 ل هنكل . ةشئاطلا لاعفألا هذه نع ف كيو دشرلا ىلإ لصيو ًادغ ريكيس

 نا ىلع اندحأ قرجي نا ريغب هبلاطم ىف ىدامت (نإو فسألل دّشري ملو جضني

 « انلخد قوفت اهنأل هبلاطم ةيبلت ًايدام عيطتسنال اننأب وأ ضفرلاب ههجاوي
 انقهرا ةميدق ةرايس هل ىرتشاف ةرايس هيبا نم بلطو ةعماجلاب قحتلاو

 هلخد ضفخناو شاعملا ىلإ ىجوز ليحا مث . اهنمث لمحتب انسفنا
 ةماطلا تعقوف ىنبا تابلط ةقحالم نع ايدام انزجعو ًاريبك اضافخنا

 بابسلاب ّملع لواطتيو دوقنلا ىلع ًايموي ىعم رجاشتي حبصأو ىربكلا
 فورصم نم ادوقن هيطعأ تنكف « ديريام هطعأ مل نإ ىنبرضي داكيو

 مغرو . . رهشلا ةياهخ ىف تيبلا بلاطم ةهجاوم نع زجعا مث . . تيبلا
 مغر اريخأ هب قاض ىذلا هيبأ نم بلطيالو ىنم بلطي رمتسا دقلف كلذ
 . ًاريثك هدض فقي حبصأو « هل ديدشلا هبح

 ىنم لخأيل موي لك تارم ثالث وأ نيترم ىب كتحب ىنبا حبصأ دقل
 انأ ىبرضب اهلالخ موقي ةديدشلا ةيبصعلا نم ةبيرغ تابون هباتنتو ديريام

 نبنأ عم لاحلا اذه نم تانبلا ةعمس ىلع ىشخا تحبصا ىتح « ىتانبو

 ىتانب ىلإ رظنا اذه ىنبإ انيلع روبت املكو « تاليمجو ادج ةمرتحم ةرسا نم
 هنم ابره تيبلا تكرتام ًاريثكو تيبلا رداغي ىتح ًاعم ىكبن لظنو ةرسحب
 2 لاكشألا اذه ىل لحي ًادحأ دجأ لعل ىبراقأ عيمج تويب ىلإ تبهذو

 هبلاطم نع لزانتي نا ديريالو دحأل ًاباسح لمعيال ىنبا نأل ةدئاف الب نكلو

 رح



 ىتانبو انأ بذعتا ىننا . ةركبملا هتلوفط لنم ًادج ىنهركي فسألل وهو

 تحبصأ دقو ناريجلا هعمسيو انيلع هتوص عفري نيح بعرلاب باصنو

 مونلاب نرهاظتيو تيبلا ىلإ ًامداق هتوص نعمس اذا شارفلا ىلإ نعرهي تانبلا
 . هنم ابعر

 ركسلاو طغضلاب تضرم انأو « هعم ًائيش لعفي نأ نع ًازجاع ىجوزو
 اندحو ناكم ىأ ىف ًاعم شيعنو ىتانب ذخآ ىكل قالطلا ىجوز نم تبلطو

 اذه نم صلختا ىكل لعفأ اهب نلع ريشت نا وجرأو هيناعن امم حيرتسنل ىكل
 ىنناو ديحولا ىنبإ هنأل ةطرشلا هنع غلبأ نأب ىنحصنت الأ طرشب باذعلا .

 لهأ نم كئارق دحأ عوطت ول اذبحو . مويلا اذه لثم دهشا الو تومأ

 ىتانب عم اهيف شيعأل ةدحاو ةرجح نم ولو ةقش انل دجوي نأب ةيردنكسإلا
 ىذلا دلولا نم انتيامح ىلع ًارداق تيبلا بحاص نوكي نا طرشب اندحو

 رثؤتسو ديحو دلو هنا ةجحب هكلمن ءىش ىأ ىف عمطيو تبهذ |نيأ ىنعبتتي

 ببسب كلذ لكو ةيادهلاب هل وعدا ىنا مغر تانبلا جاوز ىلع هتافرصت
 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو . . رغصلا ىف ليلدتلا

 نأ الإ كتلاسر أرقي نأ دعب ءرملا كلميال : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو 0

 كلذ دعب درمتي لقعلا نكل « هللاب الإ ةوق الو لوحال : ًاملأتم كعم ددري

 نأ ىلع ريغص لفط وهو هبّرد نبا نم رظتني كجوز ناك اذامو : ًالئاس

 ىكبت اهآر اذإ الإ ءاكبلا نع فكيو أنهي الأ ىلعو برضلاب همأ ىلع ىدتعي
 ؟ همامأ ءاكبلاب رهاظتت وأ

 لكل ًايئاد ةباجتسالاو هليلدتبو هل ةئطاخلا هتيبرتب بألا مهاس دقل
 سيلو امئاد نيرخآآلا نم ذخألا داتعإ ديدج نئاكب ةايحلا لاقثإ ىف هبلطيام

١ 1/ 



 ٍتكراش دق كنا لوقا نا ىشخأو . مهل ىونعملا وأ ىداملا ءاطعلا ىلع ًارداق

 لفط وهو ديريام ليئل لسوتي كنبا ناك دقل . ةميرجلا هذه ىف كجوز

 مكيلع ىدسجلاو ىونعملا طغضلاب نآلا هلينل لسوتي حبصأف ٠ ءاكبلاب

 لباقي نأل دادعتسا ىلع وه نم هيف 0 ىجراخلا ملاعلا نألو « ًاعيمج

 مكدحو مكصخي وهف مونلاب ًارهاظتم وأ ايكاب هماما شامكنالاب هناودع

 همامأ مكفعض ىلإ ًانئمطم اهلعتفي ىتلا ةبيرغلا ةيبصعلا تابونلابو هباهرإب
 اننأ ًاقح فسؤملاو « هيلع بقاعي عدر ىأل هضرعت لامتحا مدع ىلإو
 نيذلا ءازعألا عم الإ نيرخآلا ىلع ناودعلل ةديدشلا ةيبصعلاب عرذتنال

 نيذلا نيرخآلا عم امأ « انيلع نوربصيو اننولمحتي فوس مهنأ ًاماهت فرعن

 طبضو ةمكحلاب مهعم ّعإحتن فيك ًاديج فرعن اننإف انب نوشطبي دق
 ةهجاوم ىف زجععلاو . . ءازعألا ىلع ةردقلا نأل كلذ ىف ةبارغ الو «سفنلا

 ىشخاو هتابغر مامأ ةدارإلا رئاخ لفط اذه كنباو هنيعب نبحجلا وه ءابرغلا
 الإ ىريال ىنانأ شحو ىلإ هلوحو ةدارإلا هذه هبلس امل ملستسا دق نوكي نا

 . مكهاجت ةيلئاعلاو ةيناسنإلا هتابجاو رعشتسيالو طقف هسفنو هبلاطم

 ءوجللاو كتائب عم تيبلا رجه ىف كتبغرو . . قالطلاب كتبلاطم امأ
 الو نبالا اذه ةلكشملل ًالح تسيلف مهش تيب بحاص ةيامح ىلإ

 نع هدرو ةنكمملا ةهجاوملا لبس لكب هتهجاوموه لحلا امنإو ؛كتلكشل
 « مهتاقيقشو مهتاهمأ عم مهلماعت ىف ءانبألا هللا اهب مزلأ ىتلا دودحلا زواجت

 نإف . . هعم ةيلئاعلا ةهجاوملا قرط لك متدفنتسا دق مكنا روصتا تسلو

 عيطتست ىتلا ةديحولا ةطلسلاب  عدتري مل نإ  هديدبت نإف متلعف لق متنك
 رمأ هنا فرعا ىننا هتلكشمل ديحولا لحلا وه فسألل حبصي هلاثمأ عدر
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 ىف انيلع ضرفت ةيعامتجالاو ةيلئاعلا تارابتعالا ناو سفنلل ماليإلا ديدش
 وأ حئاضفلل ًابنجت ةطرشلا لخدت نع تاعازنلا هذهب ىأنلا نايحألا نم ريثك

 برضلاب همأ ىلع ىدتعي نبا عم لعفن اذام نكل « بقاوعلا نم افوخت
 ؟ ىنسح اب لماعتلاو داشزالاو ةيادهلا قرط لك هعم تلشفو موي لك بسلاو

 هنيدو هلقع بطاخن نا طقف هعم ىدجبال ةئيطخلا هذه ىلإ فرجلي نم نأ

 باقع نم هلاني فوس اهب هركذن نا وأ هترسأ عم هبر دودح ىعري نأب هبلاطنو

 هقعي هيوبأ عي نم نأب هركذن نا الو لعفي امل ءازج ةرحتألا ىفو ايندلا ىف ميلأ
 هلاثمأ عم ىدجيال ىتديسايال . ءايوسألا عم لعفن امك لبقتسملا ىف هدلو

 امم رثكأ هنم لمتحن نل اننأب هركذن نا هعم ىدجي امنإو كلذ نم ءىش
 ىدصتي نأ عيطتسي نم « براقألاو لهألا نم دجن مل نإ اننأبو « انلمتحإا
 الإ رايخ انل نوكي نل هنإف « انم ءافعضلا ىلع ءادتعالا نع هدريو ةوقلاب هل

 ةطلس ىلإ أجلنو هعم انتدارإ لشت ىتلا ةيلئاعلا تارابتعالا لك نع ىضاغتلا
 ىلع هدارفأ ضعب ناودع عنمتو هدارفا تاقالع مظنت ىنلا عمتجملا

 هنإف هتيّدجو ديدهتلا اذه قدص نم ًاماقت نقيت ام اذإ هنا روصتاو «نيرحتلا
 حانج اهل ضفخي نا ىغبني نم ىلع ةمثآلا هدي عفري نأ لبق ةرم فلأ ركفيس
 ام ىلع ًايسفنو ًايدسج مكهاركاو مكباهرا ىف ىداهتي نلو « ةمحرلا نم لذلا

 هنانئمطا وه لعفي ايف ىدامتلا ىلع هل عجشم ربكأ نا كلذ نوديرتال

 مكب هلعفيام لكل مكلامتحا ىلإو « ههاجت ىفطاعلا مكفعض ىلإ خسارلا
 اذإ رمألا اذه ىف كتدعاسمل دادعتسا ىلعل ىنإ و هيف مكل ةليحال ردق هنأك
 ىلع رثؤت نل ىتلا ةنمآلا دودحلا ىفو ريخأ لحك هيلإ ءوجلل متررطضا

 ىذلا راذنإلا سرج هل قدتو هسفن ٌرش نم هيمحت (نإو هللا نذإب هلبقتسم
 اليوط رمألا ىف ىركفف ةياهن لامتحا لكلو ًادودح ءىش لكل ناب هركذي
 . نيديرت اب ىلإ ىبتكاو
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 إ بئاخما

 نادلو ىدنعو تاونس 4 نم تجوزت ةئس 14 ىرمع ىديساي انأ
 ىف لمعي ىجوزو «٠ روهش  هرمع رحّلألاو فصنو ناتنس هرمع امهربكأ

 فرصت نا ديريو ةرشع « سلجي) و اموي لمعي وهو « حلسم دادح «لغشا»

 انك انجاوز ةيادب ىفو « ىنبسيو ىنبرضي كلذ ىلع هتبتاع اذإو ! همأ هيلع

 اهدرفمب ١ سلجت » هما تحبصأ هتوخأ جوزت امدنعو ىلهأ ةقش ىف شيعن

 انبهذ ىنم رارصا دعبو انأ تقفاوو . . وه ضفرف اهعم شيعن نا تبلطف

 نم مويلا اذه ذنمو « اهيف جوزتيل ىحأل ىتفرغ كرتا ىكل اهعم ميقنل
 نأب ىنرياعي اذاب فرعت له « ىنرياعيو ١ ىنبرضيو ىنبسي وهو تاونس
 نا ىل لوقيو ١ لغتشي نا ديريال وهو ىقاس ىدحإ ىف لافطأ للش ىدنع

 فيك نكل . . « لغتشا » نا ىئديري هنا ىأ لمعت هبيرق نالف ةجوز ةنالف

 لغتشا « ةعنص ١ ىدي ىف تسيلو ىميلعت لمكا مل انأو ىديساي « لغتشا »

 ىلإ ةرم تاذ رفاس دقو تيبلا ىف ءىش ىأ عيبي ادوقن دجي مل اذإ وهو « اهب
 كانه لمع دوجو مغر نيرهش نم رثكأ اهب رمتسي مو ةيبرعلا لودلا ىدحا
 اذام فرعت لهف . . نآلا ىتح كانه لمعي لازام هعم رفاس نم نا مغرو

 ىهو تيفوت هتجوز نا مهل لاق دقل ! رصم ىلإ دوعي نا دارأ امدنع مهل لاق

 ةرشع لطعتيو اموي لمعي اذكه سلجي ىكل داعو ىناثلا اهدولوم عضت
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 امدنعو .. ماعطلل ىتح ادوقن انل كرتيال تيبلا نم هتدلاو تجرخ اذإو

 لوألا لفط تعضو امدنع ىتحو .. كلهأ ىلإ ىبهذا ىل لوقي ضرمأ
 « راغصلا ىدالوأ لجأ نم كلذ لك لمحتا تنكو انيلع فرصي مل ىناثلاو

 ىلع نآلا انأو ىدالوأو انا ىندرط تارجاشملا ىدحإ ىفو كلذ لك دعب هنكل

 ؟ ىل لح كدنع لهف شيعأس فيك فرعا الو قالطلا كشو

 . . لولحلا لك ىلاعتو هناحبس هدنع : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو [ل

 كرمأ نم كل ربدي هللا لعل .. مداقلا نينثالا ءاسم ىترايزب ىلضفتف

 اموي لمعي ىذلا « بئاخلا ١ اذه عم كتايح ىلع كنيعي وأ . .ادشر

 هنع ةباين هتجوز لمعت نأب وأ . . همأ هيلع قفنت نأب بحريو ةرشع عطنتيو
 امو لمعلا نم برهتلل لئاسولا لك دفنتسي نأ دعبو ارطضم الإ لمعيالو
 نأ ىف طقف بجعلا سيلو « مهب هتبكن دشأ امو . . انعمتجم ىف هلاثمأ رثكأ

 لك بجعلا امنإو .. ةلوسكلا ةيداهتعالا مهتايصخش ىه هذه نوكت
 ىكل اراهصأو اجاوزأ مهب نوبحري نم كلذ مغر  نودجي مهنأ ىف بجعلا

 مهنأل اماحزو ةبوعص انتايح ديزت ىتلا هاوفألا نم ديزملاو ديزملاب انوفحتي
 ! باجنالا نوهركيالو . . حافكلاو لمعلا نوهركي
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 ! بالغملالا

 نم ىبا جوزتو « هللا اهمحر ىتدلاو تيفوت مث ىمأو ىبأ ةديحو تنك
 تدتعاو انتايح تلخد ذنم ىل ةقيدصلاو مألا معن تحبصأو ةلضاف ةديس

 ىماع لالخو ةعماجلاب تقحتلا مث « ىبأب اهجاوز ذنم اماهب اهيدانا نأ

 هعابطو هقلخ هئامدل هتببحاو اطسوتم الهؤم لمحي باشب تفرعت اهب لوألا
 ىنتضراعو عيمجلا انضراعف جوزتن نا انررقو . ىلع ديدشلا هفوخو ةئداهلا

 ىعامتجالا عضولا قرافو ميلعتلا قرافب ىنركذت تحارو ةدشب ىبأ ةجوز
 كلمت تحبصأ ىتح تحفاك ةلئاع نم وهو ةقيرع ةفورعم ةلئاع نم ىنأل

 انجاوز هترسأ تضراع امك هتوخخأو هيبأ عم ىاتف هب لمعي ايراجت الحمو اراقع
 ايلام « هبرخأ ١ فوسو . . مهملاع نم تسل ىنأ ىوعدب قرطلا لكب اضيأ
 بكراو ةيلاغلا سبالملا ىدترأ ىنأل ع ريثكلا قافنال رطضي فوسو

 : ةياهنلا ىف ىل لاقو ىنم سي مث اليوط ضراع دقف ىبأ امأ ةصاخ ةرايس

 نم توكش اذإ كاوكشل عمتسا نل ىنكل نيئاشتام ىلعفاف كرايتخا هنإ

 . عيمجلا ةضراعم مغر انجوزت اذكهو موي تاذ كتايح

 ىلع جورخلا نم ةوقلاب ىنعنمو ىنسبحو ىنبرض ىديساي ىبا تيلو
 حصنلا ىل تصلخا ىتلا ىبأ ةجوز ةحيصن تعمس ىنتيلو .. هتدارا

 هلهأ ىنبراح دقلف ؛ بحلا توص ىوس عمسا الو ىرأ ال ءايمع تنكف
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 سفن ىف مهعم ميقا ىنا عم مهنيب ادبا ىنولبقتي ملو ىجاوزل لوألا مويلا ذنم

 مأ ىنع ىضرت ىتح تانبلا هتاوحألو همأل ةمداخك تلمع دقلو . ةرامعلا

 روهش ةثالث دعب بلقناف هل نوسوسوي اوأدب مث . ةدئاف الب نكلو ىجوز

 ةريصق ةرتف دعبو هتجوزتو هتببحا ىذلا صخشلا ريغ رخآ صخش ىلإ طقف
 وه ىضري ىتح ىل ةيرهش ةدعاسم ىبا نم بلطا نا ةحارص ىنم بلط
 تنأو كيلع قفني نكي ملأ الئاستم كلذ رربو انتايح تاقفن هجاويو ىنع

 ىتشب ةعطق ءارو ةعطق ةيبهذلا ىتاغوصم ىنم بحسي أدب مث ؟ هتيب ىف

 ىديب « ىتشيع دوسأ ال ١ ىتح ديريام هيطعاو اهعيبيو ةيهاولا ججحلا
 نم ىثاريمب ىنبلاطي ىديساي نآلاو . . ىرايتخاب كلذ ناب رهاظتاو
 امإ اهدعب ةددحم ةلهم ىناطعاو هدي تحت ىبا هب ظفتحي ىذلا ىتدلاو
 ىنيطعاف لعفا اذام الو فرصتا فيك فرعأ الو « قالطلا امإو . . ثاربملا

 . كل اركشو ناوألا تاوف لبق ةروشملا
 نوكت الأ ةيادبلا ىف ىتديساي وجرأ : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو 6

 كيبأ جارحإل كجوز نيبو كنيب اهيلع قفتم « ةليح ١ هذه كتلاسر
 عفرت ةقيرطب كمأ نع كئاريم صالختسا ىف ةكرتشملا امكتبغرب هغالباو
 نيبو كتداعس نيب بعصلا رايتخالا مامأ كابأ عضتو هعم جرحلا كنع

 ؟ كئاريم

 تبثت نأ ىلإ ىتروشم بلطي نميف ةينلا نسح امئاد ضرتفا ىنألو
 قح وه كمأ نع كئاريم نا ةيادبلا ىف كل لوقأ ىناف سكعلا لئالدلا

 تقولا بقرتي روصتا ايف هنكل ةياهنلل كنع كوبأ هعنمي نلو كل عورشم
 لالخ ءاوطلا ف برستيو ددبتي نل كيلإ هملس ول هنا هيف رعشتسي ىذلا
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 هبجحيال نذإ وهف « ةيبهذلا كتاغوصم نآلا برستتو ددبتت |ى ةريصق ةرتف

 نل اًدحأ نا ىلإ هبلق نئمطي نا ىلإ نيثباعلا ثبع نم كل هظفحي |منإو كنع
 نأ روصتاو لبقتسملا ىف هيلع ىدمتعت نا نكمي ًادنس ىدقفتف كنم هبلسي
 نولبقتي نمم تسل كنا كنبرجت تتبثا نا دعب كلذ ىف رذعلا ضعب كيبل

 دق نوحصانلا ناك ول كلذ دعب اوئمت نإو ىتح بسانملا تقولا ىف ةحيصنلا

 فيسأللل هذهو مهحئاصن نم لبق نم هوضفرام لوبق ىلع ةوقلاب مهومغرا

 نأ « ةيلوئسملاب ساسحإلا ىفيعض صاخشألا تامس نم ةيسفن ةمس
 ءادن مهضفرو مهدانعو صاخلا مهلشفل ةيجراخ بابسأ نع امئاد اوثحبي

 « كلاهملا نم مهذاقنا نكمملا نم ناك نيح نيحصانلا حصنو لقعلا

 نوعفدي مث . . مهنم ىوقأ رادقاب اهيلإ نوقاسم مهنأك ةيواحلا ىلإ نوضميو

 كلذ دعب موللا ضعب مهسفنأ اومالو اولزانت نإف . . نومدنيو . . نمثلا

 دانعب ةيواهلا ىلإ ريسلا نم ةوقلاب مهوعنمي مل نيذلا نيرخآلل مهمول نإف
 ضعب مهسفنأل كلذب نوسمتلي امنأك ! دشأ مهقامعأ ىف نوكي . . ىمعأ

 وسي مث حصنلاب اوفتكا نمل ردقلا سفنب هنوسمتليالو اولعف (يف رذعلا
 لعفلاب نورخآلا مهمغرأ ول هنا اديج مهسفنأ نع نوفرعي مهنأ عم «مهنم

 ادانع الإ مهداز الو ائيش ماغرالا مهعم ىدجا ال هوضفرام لوبق ىلع

 . ارارصاو
 كباتك ناوئعو . هناونع نم أرقي باتكلا ناف ىتديساي لاح ةيأ ىلع

 كتايح حاجنل ةيوق تالاتحاب ئبنتال اهلك ىلوألا هلوصف تاحفصو
 ىذلا ىديلقتلا « بالقلالا » ببسب طقف سيل « اهرارقتساو ةيجوزلا

 ةواشغ لاوزو جاوزلا نم ةريصق ةرتف دعب ةجوزلا وأ جوزلا ةبصخش هدهشت
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 نأل امنإو « ةيادبلا نم نيرخآلل امامت ةحضاولا قئاقحلا تفخا ىتتلا بحلا

 قدص ىفو هتيصخش ىف ةقثلاب ىحوي امم تسيل كل ةيداملا كجوز تابلاطم
 . كنع ةلماكلا ةيلوئسملاب هساسحإ قدصو كل هبح

 « قالطلا نيبو . . ثاريملا نيب ىئاهنلا رايتخالا مامأ كل هعضو امأ

 ىوس ساسأ نم هل نكي مل ىذلا جاوزلا اذه تارربم لك فسني وهف
 نا كلذ « رحآآلا راوج ىلإ هتايح شيعي نا ىف (مكنم فرط لك ةبغرو بحلا

 رايتخالا اذه ماما بحي نم عضيال ىتديساي ىقيقحلا بحلا فرعي نم
 نإف اذهل . هبرق وأ بحي نم راوج هدنع ايندلا زونك لدعتالو ادبا صيخرلا
 تنأ هيٌريخت نا وه حئاصنلا لوبق اقح تملعت دق تنك نا كل ىتحيصن

 نيبو . . كيبأ نم ةيلاملا ةدعاسملا نع وأ هنع ثيدح البو ثاريم الب كليب

 ىرغي فوسلو كبحبو كب هترادج ثبثا دقلف تنأ كراتخا نإف «قالطلا
 تانامضلا هذاختا دعب كئاريم بسانملا تقولا ىف كملسي نا ىلع كابا كلذ

 نآلا قالطلا نأل لعفي انسحف قارفلا راتخا ناو « هديدبت مدعل ةيفاكلا

 . . اركشو دغ دعب وأ ادغ هنم لضفأ لافطألا باجنا لبق
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 ةسفراولا لالضلا

 نم تمرح ىتلا ةديسلل ©« ضماغلا ملحلا » ةلاسر ىنوجش تراثأ

 دقلف « كلذ ىلع ضرتعي اهجوز نكل ميتي ديلو ةياعر ىف ركفتو باجنالا
 عضأ نأ وجرأ ريخآ قيرطب اهتهجاو ىنكل اهتاناعم لثم لبق نم تيناع
 ةئس 71 لنم تجوزت دقلف .. ةبذعملا ةديسلا هذه مامأ هعم ىتبرجت

 نم نامرلا نم تيناعو « لضاف بحم جوز عم ةئداه ةديعس ةايح تشعو

 ةلماك تاونس ا/ اهمالآو ةطبحملا اهلامآ لكب جالعلا ةلحر تضخو ةمومألا

 ىتمومأ عبشا نأ ىف تركفو « هلل ىرمأ تملسو ةلواحملا نع تففك مث

 ريغب اومرح نيذلا ةياعرلا رود لافطأ نم لفط ةياعر قيرط نع ةموتكملا
 نا ىلمأ لك ناكو « هيف مهل بنذ ال راعب اومصوو ةرسألا نانح نم ةريرج
 نم دجيالو ىبلق هلمحب ءوني ىذلا قفادلا نانحلا نم اضعب مهدحأ بهأ

 هترظتنا ىذلا بذعلا توصلا كلذ تماصلا ىتيب ىف ددرتي ناو . . هاقلتي

 اذكهو « وجريو رمأيو بلطيو خرصيو ىكبيو كحضي وهو اليوط

 بخصو ةايح ىلإ ىتيب نوكس بلقناو « ىبلق هب ٌسحأ الفط العف ترتخا
 اندمصو « رثكأو رثكأ ىجوز نيبو ىنيب فطاعتلاو دولاو بحلا قمعتو
 انءانثإ اولواحوو ةركفلا اوضفر نيذلا ءاقدصألاو لهألا طوغض مامأ ىدحتلل
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 ادر طغضلا اذه ىلع درن نا انررق دومصلا نم تاونس 4 دعبو . . اهنع

 الفط انرتخاو « لوألا لفطلل اخأ نوكيل رخآ الفط ىعرن نا وه ايلمع

 انحبصأو انتيب ىلإ مضناو هلاثمأ نم تارشع نيب نم ىبلق هفشتكا اديدج
 ديعاومك ةديدج ةذيذل مومم انلغشت دارفأ 4 نم ةباحتم ةديعس ةريغص ةرسا

 سبيالمو رهشلا ناحتماو . . ةيلزنملا تابجاولاو .. ةسردملل ميدقتلا

 نم نوكسلاو تمصلا ىفتخاو . . ءاتشلاو فيصلا سبالمو . . ةسردملا
 سلجأ انأو نآلاو « هلل دمحلاو اهئاد هيلع ةداعسلا رويط تفرفرو ء ائتيب

 ىنباو ةسدنهلا ةيلك ىف ابلاط ربكألا ىنبا حبصأ ةلاسرلا هذه كيلإ بتكأل

 لصت نا لبق ترهظ دق هتجيتن نوكت |برو ةماعلا ةيوناثلا ىف ابلاط رغصألا

 دهتجم هنأل هللا نذإب نيحجانلا نم نوكي فوسو ةلاسرلا هذه كيلإ

 ىف بألا مسا فالتخا امأ « نيدتمو بذهم هلل دمحلاو امهالكو «قوفتمو

 . . دحأ هظحالي الو ىوناث رمأ وهف ىجوز ميظعلا امهيبا مسا نع |هبتقاطب
 ةداعسو ةجبب ايندلا انيلع نآلميو اناوس امأ الو ابأ | نافرعي الف امه امأ

 باجنالا نم ىنامرح نع اهب ىنضّوعو ةركفلا هذه ىلإ ىناده نا هللا دمحأو
 زايتجا ىلع ىندعاسو اهيلع قفاو نأ موي لك بيبحلا ىجوز ركشاو ..
 فقي الأ ةمورحملا ةديسلا هذه جوز دشانأو «٠ باجنالا نم نامرحلا ةنحم

 نأ دكأتي نأو ةسيبحلا اهتمومأ هيف غرفت ريغص لفط ةياعر ىف اهتبغر دض
 نم امورحم الفط ىمحيس هنأل ةداعسلاو ريخلاب هل اريشب نوكي فوس كلذ

 عمتجملل همدقت ىتلا ةميلسلا ةميركلا ةايحلا لبس هل رفويسو ايندلا لئاوغ
 . اركشو .٠ داسفلاو عايضلا هرظتني نأ نم الدب اعفان اوضع

 ىنعت ال نورخآلا هب لظتسي هل لظ ال نم : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو ا
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 ريخ نم نيرخآلل هلثمت ام اهتميق بستكت ءرملا ةايحف « هريغ ادحأ هتايح

 ةبيصملا وه توملا نإ  نييقاورلا ةفسالفلا دحأ لاق اذهل. وجرم لمأو عفنو

 ١ ةايح نوكت ال جي نيحو « تومال انتايح ىفف . . انسمتال ىتلا ةديحولا

 ةبسنلاب ءاجرو ةميق انتايح لثمت نم سمت اهنكل نحن انسمت ال اهب أ دصقي

 تعفترا ةايحلا نع ناسنإلا بايغ مهسمي نم ةرئاد تعستا املكو « مهل

 . اهانعم |(مسو هتايح ةميق
 هلثمت امم رثكأ ىنعم كتايحل نوكي نأ ترتخا دق ىتديس اي تنأو

 توخسو نيمورحم نيلفط ىلع ةفراولا كلالظ تددمف كلهأو كجوزل
 ةديدج ةفاضإ ةايحلل تمدقو . . كتياعر ليمجو كفطعو كنانحب اههيلع

 درغت نأ فو كسفن نع اضرلا ىسحت نأ ىف نذإ ةبارغ ال . اهتيقرت ىف مهست
 لك ىف ةداعسلا ىرعشتست نأ ىف بجع الو ؛ ريغصلا كتيب ىف بحلا رويط

 ةّبحملا سفنلا نأل « نورخآ اهب قيضي دق ىتلا ءانبألا مومه ىف ىتح ءىش

 بيطتسنو اهقوذتتو ءايشألا ىهوأ ىف ةداعسلا سملتت نيرخآللو ةايحلل

 لاهجلا قوذتت نا اهيلع بعصي اهدحو اهتاذل ةبحملا سفنلاو « اهقاذم
 لع كلل اركتتف  ةسق اهرقاو  ءايشألا :نمكأ :ق- نع ةداعسلا]

 ملحلا » ةلاسر ةبتاك جوزل ىناسنإلا كئادن ىلع كل اركشو . . كئاطع

 . اليوط هيف ركفتي نأ وجرأو « ضماغلا
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 نينسلا لالظ

 ريبك ردق ىلع ىننإ (ئاد نولوقيو هلل دمحلاو قلخ ىلعو ةنيدتم ةديس انأ
 تجوزتو ىرمع نم نيرشعلا ىف انأو ىاوبأ وت دقو « حرملاو لامجلا نم
 ىلع تلبقا ةاتف ىأكو سيردتلاب تلمعو اقومرم ازكرم لغشي لجر نم
 « نامألاب ساسحإللاو رارقتسالاو ةداعسلا ىف ةبغر ىلكو ةيجوزلا ىتايح

 ىف ىلوألا ىروهش ذنمو ىنكل « نيوبألا ةميتي تحبصأ نأ دعب ةصاخ

 نا دعبو « هتاناهإو هتوسقل ىلامتحاو ىجوز عم ىتاناعم تأدب جاوزلا
 ناسللا طيلس وهف « هلاكشأو باذعلا ناولأ لك هعم تقذ ءانبألا تبجنأ
 ةفرش ىف فقي ناكو .. عيمجلا مامأو ناريجلا مامأ ةرذق ظافلأب هوفتيو

 هعمسي عفترم توصب هل الئاق ىنيداني نأ لفطلا ىنبا نم بلطيو تيبلا
 « فجتري وهو ىنبا ىنئيجيف . . ! لخادلاب ىتلا ةناويحلا دان : ناريجلا لك

 ىعأبو ةغل رذقأب نيكلملا باسح ةفرشلا ىف ىنبساحيل ةرغاص هيلإ جرخأو
 «ةبسانم البو ةبسانمب مويلا لاوط بابسلا ادع اذه «نكمم توص
 انفذقو ىنيع مامأ ىسبالم عيطقتو . . حربملا برضلاب ىدالوأو انأ انءاذيإو

 انأو . . ءاذحلا وأ هبنملا وأ ةاوكملاك هدي هيلإ لصت ءىش ىأب هفات ببس ىأل

 « ىل بضغي وأ ىنع عفادي ةايحلا ىف ىل دنسالو ةحصلاو مسجلا ةفيعض
 باستحالاو هللا ىلإ عرضتلاو ءاكبلا الإ كلمأ الف رتغمو ةيئبلا ىوق وهو

 نأ نكميالو لمهي ال لهمي هللا نأب نيح لك ىف ىسفن ريكذتو « هدنع
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 هعم ىراسكناو ىتليح ةلقو ىفعض محريال نم ةمحر تحت ةياهنلل ىنكرتي
 فورصملا ىف هدالوأ ىلع هسفنل هليضفتو هتينانا نع الضف طخلا لوط ىلع
 ه١ ىلإ ىنزو صقنو ىلازه دادزاو امام ىتحص تءاس ىتح ؛ ماعطلاو

 دعب اءوس دادزاو . . . انل هملظ ىف ىدامتي وهو كلذ لكو طقف امارجوليك
 . ةقومرملا هتفيظو نم دعاقتلل هتلاحا

 راحو تامدقمالب لبجلا اذه راهناو ىجوز ضرم ىديساي ةأجفو
 « اهلالخ هتمدخن ىف ىبجاو ءادأ ىف ٌرصقأ مل تاوئس ثالث هضرم ىف ءابطألا
 ةثالثلا ىئانبأو شاعملا ىوس ىل كرتي ملو نويدلا انتلقثأ نأ دعب هللا هافوت مث
 لمحتل تضهنف .. تايركذلا أوسأو مايألا سعتأ ىنوكراش نيذلا
 تمق مث ؛ هل ركشلاو هلل دمحلاو نويدلا عيمج دادسب تمقو ىتيلوئسم
 مونلا ةرجح ديجنت ةداعإو اهلك ةقشلا ءالط ةداعإو هلك لزنملا ثاثأ رييغتب
 تردهأو هيف تشع ىذلا سيعتلا خانملا ريغأ نأ ديرأ امنأك ٠ نولاصلاو
 . نيسمخلا فراشم تغلب ىتح نيرشعلا نم رمعلا تاونس ىلحأ هيف
 . . هلل دمحلاو امارجوليك ١/ ىثزو غلب ىتح ىتحص ديعتسا تأدبو
 مهفلاو نانتلا نم هنم تمرحو اومرح ام مهضيوعتو ىئانبأ ةياعرل تغرفتو
 تاكرشلا ىدحاب لمعو ربكألا جرختف « نايغطلا تاونس لالخ ةياعرلاو

 « اهب دعسو هتبطخب اندعسو ةقومرم ةفيظوب لمعت ةبيط ةليمج ةاتف بطخو
 ىتلا سورعلاب هل لسرأ فوسو جراخلل رفسلل نآلا دعتسيو رحآلا جرختو
 . هلضفو هللا ةياعر هيف هظفحتو هب لحي ناكم ىأ ىف اهراتخي

 انعم هاناع ام ببسب ةيدادعالا ىف هبوسر رركت ىذلا ءانبألا رغصأ امأ
 هيف حاجنلا لصاويو طسوتملا ميلعتلاب قحتلاو هلل دمحلاو حجن دقلف 0
 . رثعت الب
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 هنأب بيبطلا هصخشو ىنيع ىف ملألا ضعبب موي تاذ تسسحأ مث

 هللا نم تبلط ىنكل . . ىسفن تجلاعف « ءاودلا ىل فصوو نيعلاب طغض
 ةرمعلا ءادأب تمقو ىئاعدل بيجتسي هب اذإف . . مزمز ءاب ىهجو لسغأ نا

 ءامب ىنيع تلسغو تأضوتو « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ربق ةرايزو

 ةضيرف ءادأ ىوس ىنصقني دعي مو هلل دمح او ارك ىتحص تنسحتو مزمز

 ىتلا رمعلا تاونس لمجأ نع ىنضوع ىذلا هللا رمأب اهيدؤأ فوسو « جحلا
 ميظعلا هلضفب ىنمركأو سانلا مامأ ةناهالاو نامرحلاو باذعلا ف تعاض
 وأ هزكرم وأ ةعحصو هترقب لحي قف لكل لوقأ نأ ديرأو . ءانعلا دعب

 ةبيطلا ةلماعملا ىوس ىقبيالو لاوز ىلإ ءىش لكو مودي ءىشال هنا . . هلام
 ا ا لا ل د ع

 لهمي ىذلا هللا باقعل اوضرعتتال ىتحو ؛ تايركذلا أوس أ مكل 0

 . ادبأ لمهبالو ..
 . هللا ا

 (مهلاعفأل |ئاد سانلا هعفدي نمث كانه : 0

 ةرخآلا ىلإ لجأت ايندلا ىف لحي مل نإف موي تاذ دادسلا لجأ لحي نأ دبالو

 نم مغرلابو « ركذتلا ةنعلو ىركذلا ءوس اهيلإ فيضأو هتروتاف تفعاضتو
 انل ريغلا تاءاسا اهنم طقست ة ةفيعض ةركاذ ائاد بلطتت ةديعسلا ةايحلا نا

 دق نايحألا ضعب ىف هنأ الإ سفنلا مالسب عتمتسنو ةايحلا انل ميقتست ىكل
 ىسنت ةئيسلا ال هنأ انايحأ روصتأل ىتح نايسنلا نع ناسنإلا زجعي

 نايعلل ادب نآو هبحاصل اضيا ىسني بيطلا لمعلا الو نيح دعب اهبحاصل
 نيب » هنأ ريبولف فاتسوج ىسنرفلا بيدألا عم لوقن (لأك . كلذ سكع
 فلذا ىلإ تفتلت أتفت ال ىراكفأ نإف . . مامألا ىلإ هتلحر ىدسج لصاوي
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 قيرطلا ىف ىشمت انراكفأو مامألا ىلإ ىشمن اننأك وأ « ةيضاملا مايألا ىلإ دوعتو
 . . انتداعس تايركذ ىلإف ةديعس تناك نإف . . ةيضاملا انمايأ ىلإ ىسكعلا

 ىلع ىضاملا ةوطس مغرو ءاقشلاو ةساعتلا تايركذ ىلإف ةيقش تناك ناو
 نأب ةيضاملا انمايأ ىف هب ائيقش امل حمسن نأ لدعلا نم سيل هنإف ناسنإلا

 هسفن ناسنإلا عزتني نا دبالو «ةايحلا تافشر نم انل ىقبت ام ائيلع دسفي

 ةمحر ىف لمألاب قفخي بلقب مامألا ىلإ ىضميو ةميدقلا هتاباذعو هتارارم نم
 هر

 مأو ةجوزك كبجاو كيلع هالمأ ام لك ِتلعف دق ىتديساي تنأو
 ىتح نيهركت ام ىلع تربصو مهتايحو مهفورظ مهتمساقو اهءانبأ تراتخا
 « مهمامأ لبسلا تحتفتو نامألا رب ىلإ كؤانبا لصوو ءاقشلا بابسأ تلاز
 ©« كب اودعسو ككئاببأب تدعسو كتحصو كقئور تنأ تدعتساو

 ةريسأ ىشيعت الو 2 كيفتك نع سيعتلا ىضاملا اذه لالظ ىحسمأف

 مهرجأ هللا مهيفوي نيذلا نيرباصلا رجأ نم ىصقنُت الو ةريرملا هتايركذل
 لب .. كئانبأ عم تاذلابو ريغلا مامأ ءوسب كجوز ركذب باسح ريغب
 . بونذلا اوكرتي مل ١ نمم نوكي الأو ةرفغملاو ةمحرلا الإ هبر نم هل ىبلطتالو

 . اهنم ديزملا اوفرتقي نأ نع اوزجع ىتح ىأ « بونذلا مهتكرت ىتح
 ىكل كتيب تددج امك ةيعامتجالاو ةيلئاعلا كتاقالعو كتايح ىددجو

 نا العف قحتسي اهمف ريحألا كؤادن امأ « نازحألا رارتجإ نع كلذ كلغشي
 .. هب لمعيو اليوط هيف ركفتيو ةأرما مأ ناك الجر ناسنإ لك هلمأتي

 اهركذ هوم دعب هسفنل عنصي ىكلو رورغلا عاتم نم ءىشب رتغي اليكل
 ءىش لك ىسنت دق بوعشلا ةركاذك دارفألا ةركاذ نأ اديج فرعي ىكلو

 كلذ هل رفغت الو . . اهذأو اهرهف نم ادبأ ىسنت ال اهنكل . . ءىش ىأو
 ! ىدملا لاط نإو
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 بيبطلا ىديساي انأف . . ةريصق ةرتف لالخ ةثلاثلا ةرملل كيلإ بتكأ

 « ةيساقلا ةظحللا ناوئنعب ةريصق ةرتف نم هتلاسر ترشن ىذلا باشلا

 هلافطأو هتجوز عم ةداعس ىف شيعيو اجوزتم ناك هنإ اهيف كل ىور ىذلاو
  ةافولا دعب ةرتفل اهمأ عم ةماقالل ىتجوز تبهذو ىرهص ىوت نا ىلإ

 اذإ الإ تضفرف ةرم نم رثكأ اهتيب ىلإ ةدوعلل اًبتوعدو اهعم اهتماقا تلاطف
 اذهب تئتجوف ىنا كل تيورو اهلبقتسمل انيمأت ىلام نم اءزج اهل تبتك

 شعلا مدبتو قالطلا متو اهطورشل ةباجتسالا تضفرو . . اهنم فقوملا
 تلمحت مث « ةيساقلا ةظحللا كلت لبق ةمزأ ةيا دهشي مل ىذلا ديعسلا

 اهتجوزت ةلضاف ةديس ىقيرط ىف هللا عضو نا ىلإ ىتايح تلصاوو ةمدصلا

 ةداعسو مالس ىف اهعم تشعو ةيبرعلا لودلا ىدحا ىلإ اهعم ترفاسو

 ىتجوز نم ةلاسرب ةريصق ةرتف ذنم تئجوف مث . . ةليمج ةلفط انبجناو
 قحو ىقح ىف اهأطخ تكردا دق اهناو تيفوت دق اهمأ نأ اهيف ىنئبنت ىلوألا
 ىتمصع ىلإ اهديعا نا نع ضرعتو . . انترسأل اهمده ىلع تمدنو اهئانبا
 بنذال نيذلا انئانبا حلاص ىلع اصرح ةيناثلا ىتجوزب ىجاوز رارمتسا عم
 . اهمأ ريثأت تحت اهعوقو ىف مهل

 . فقوملا اذه ءازا ىتريح نع ىلوألا ىتلاسر ىف كيلإ تبتك دقو
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 قيرطلا ىف ىشق انراكفأو مامألا ىلإ ىشمن اننأك وأ « ةيضاملا مايألا ىلإ دوعتو
 . .انتداعس تايركذ ىلإف ةديعس تناك نإف . .ةيضاملا انمايأ ىلإ ىسكعلا

 ىلع ىضاملا ةوطس مغرو ءاقشلاو ةساعتلا تايركذ ىلإف ةيقش تناك ناو

 نأب ةيضاملا انمايأ ىف هب انيقش ال حمسن نأ لدعلا نم سيل هنإف ناسنإلا
 هسفن ناسنإلا عزتني نا دبالو «ةايحلا تافشر نم انل ىقبت ام انيلع دسفي

 ةمحر ىف لمألاب قفخي بلقب مامألا ىلإ ىضميو ةميدقلا هتاباذعو هتارارم نم
 .هبر

 مأو ةجوزك كبجاو كيلع هالمأ ام لك ِتلعف دق ىتديساي تنأو
 ىنح نيهركت ام ىلع تربصو مهتايحو مهفورظ مهتمساقو اهءانبأ تراتخا
 « مهمامأ لبسلا تحتفتو نامألا رب ىلإ كؤانبا لصوو ءاقشلا بابسأ تلاز

 « كب اودعسو كئانبأب تدعسو كتحصو كقنور تنأ تدعتساو
 ةريسأ ىشيعت الو . . كيفتك نع سيعتلا ىضاملا اذه لالظ ىحسمأف

 مهرجأ هللا مهيفوي نيذلا نيرباصلا رجأ نم ىصقتنُت الو ةريرملا هتايركذل
 لب . . كلانبأ عم تاذلابو ريغلا مامأ ءوسب كجوز ركذب باسح ريغب
 . بونذلا اوكرتي مل ١ نمت نوكي الأو ةرفغملاو ةمحرلا الإ هبر نم هل ىبلطتالو

 . اهنم ديزملا اوفرتقي نأ نع اوزجع ىتح ىأ « بونذلا مهتكرت ىتح
 ىكل كتيب تددج امك ةيعامتجاالاو ةيلئاعلا كتاقالعو كتايح ىددجو

 نا العف قحتسي اهمف ريخألا كؤادن امأ « نازحألا رارتجإ نع كلذ كلغشي
 .. هب لمعيو اليوط هيف ركفتيو ةأرما مأ ناك الجر ناسنإ لك هلمأتي
 اهركذ هتوم دعب هسفنل عنصي ىكلو رورغلا عاتم نم ءىشب رتغي اليكل
 ءىش لك ىسنت دق بوعشلا ةركاذك دارفألا ةركاذ نأ اديج فرعي ىكلو
 كلذ هل رفغت الو . . اهذأو اهرهق نم ادبأ ىسنت ال اهنكل . . ءىش ىأو
 ! ىدملا لاط نإو
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 ىتجوز لوقت ارك كنألف باتعلا امأو . . اهبناوج لك نم اهتاَّلحو ةلكشملاب
 هئانباو با نيب عمجت نا ىف اهدحو ىه اهريمض ىلع هلك ءبعلاب تيقلأ دق

 ىلإ ةجاتحم ةليقث ةيلوئسم ىهو اعيمج مهنيب قرفت وأ .. ىلوألا هتجوزو
 انشعو .. دحلا اذه دنع ثيدحلا ىهتناو اهيف هللا ةاعارمو نيدلا ميكحت

 ىف ريصقت ىأ الو ىتجوز ةيحان نم ريغت ىأب رعشا ملو . . ةيداعلا انتايح
 . مأو ةجوزك اهتابجاو ءادا

 « اهرارقب ىتجوز ىنتغلبا عوضوملا ىف ريكفتلا نم ةبسانم ةرتف دعبو
 ىف تلق امك ىهو ىتجوز ىل تلاق دقل ىه اهتاءلكب كيلع هضرعا نا بحاو
 تاجردلا ىلعأ ىلع ةلصاحو ةيلمع ةيملع ةيلك ةجيرخ « ىلوألا ىتلاسر
 : لمعتو

 ةعاط ناو . هلل هيف ةيصعمال اميف ةجوز لك ىلع ضرف جوزلا ةعاط نإ

 ةجوز لك بابسأ نم اهناو اهلهأل اهتعاط ىلع ةمدقم اهجوزل ةجوزلا
 جوزتي نأ لجرلل لحأ دق هللا ناو « هتنج لوخدو اهبر اضر لين ىلإ لسوتلل

 لدعي نا طرشب ةيرشبلا حلاص ىف ةنيعم تارورضل ةجوز نم رثكأ نم
 لوألا ىتجوز ىتمصع ىلإ ديعأ نا لبقت ىهف كلذ ىلع ءانبو « نهنيب

 ةنمؤمو « |مهنيب لدعأ فوس ىنا نم ةقثاوو « اهنم ىئانبا حلاصل ةاعارم
 ىوحن اهتابجاوب مايقلاب مازتلالا عم هيلع ربصلاو رمألا اذه ىف ىتعاط ناب

 . ةرحآلا ىفو ايندلا ىف هتزئاج اهلينيو اهبر نم اهبرقي اهترساو اهتيب وحنو
 عيباسأ ةدع ىنتريح ىتلا ةلكشملا ىف ىتجوز رارق ىديساي وه اذه

 . ىراجتو ليل تلغشو
 . . ىسفن قدصا ال انأو . . تاملكلا هذه ددرت اهتعمس دقو
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 نم هناو .. العف ريحم فقوم ىف ىنأب ىنتبجاف ىرمأ ىف ةروشملا كلأسأ
 سفن ىلع باوصلا عم أطخلا اهيف ىوتسي ىتلا ةايحلا ىف ةليلقلا فقاوملا
 ىئانبا لبقتسم ىلع اصرح ىلوألا ىتجوز تدعا نإ ىنأل ابيرقت ةجردلا
 اهرأث ترمثاو ترقتسا نا دعب رطخلل ةديدجلا ىتايح تضّرع اهنم

 ىئانبأ حلاصب تررضا اهتداعا تضفر ناو .. ةليمج ةلفط ترهزاو

 ىلإ تيهتنا مث اهتضفر وأ اهتدوع تلبق نا َنلع مول الف ىلاتلابو . .اهنم
 رارق ىأ ذاختا لبق ةيلاحلا ىتجوز ىلع هلك رمألا ضرعأ نا وه ددحم ىأر

 ةحلصمل ابيلغتو امركو اهنم الضف كلذ ناك كل اهتدوع تلبق نإف . .

 اهيلع مول الف تضفر ناو . . ةيصخشلا اهتارابتعا ىلع ىرحألا نم كئانبأ
 اهيلع اصرح ىلوألل رذتعا ناو اهم كسمتا نأب ةلاحلا هذه ىف ىنتحصنو . .

 . اهنم ىتلفط ةحلصم ىلع اصرحو نامألاو ةداعسلا ىل تققح نم ىهو

 ىنا اهيف كتغلبا ةيصخش ةلاسر كيلإ تبتك ةلاسرلا هذه رشن دعبو

 تقولا رظتنأس ىنكل  ىتريح نم العف ىنتذقنا ىتلا كتروشمب لمعأس
 ىتلا ةفيحصلا اهنع تيفخا دق تنكو « رمألا ىف ىتجوز ةحتافمل مكالملا

 تجرخاف . . ةبسانملا ةظحللا تءاج ىتح ترظتنا مث ةلكشملا اهب ترشن

 أرقت نا اهنم تبلطو هلك عوضوملاب اهتربخاو اهل اهتمدقو اهئبخم نم ةفيحصلا
 ىف عرستت الأ اهنم تبلطو . . ةلكشملا ىتجوز تأرقو . ةلكشملا ىلع كدر

 رودي اهب كلذ دعب ىنحراصت مث ةيورب رمألا ىف ركفت ناو اهيأر ءادبا
 . ةضاضغ الب عوضوملا اذه ىف اهرارقب مزتلأس ىنا اهل تدكاو . . .اهلخاد

 اذه ىف اهعم ىتحارصب ةبجعم اهنأ ىل تلاق مث اليلق ىتجوز تقرطأف
 ثتممتها كنألف ركشلا امأ . . . اباتعو اركش كل لمحت اهنأو . .رمألا
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 ىتجوز لوقت امك كنالف باتعلا امأو . . اهبناوج لك نم اهتلَّلحو ةلكشملاب
 هئانباو با نيب عمجت نا ىف اهدحو ىه اهريمض ىلع هلك ءبعلاب تيقلأ دق

 ىلإ ةجاتحم ةليقث ةيلوئسم ىهو اعيمج مهنيب قرفت وأ .. ىلوألا هتجوزو
 انشعو . . دحلا اذه دنع ثيدحلا ىهتناو اهيف هللا ةاعارمو نيدلا ميكحت

 ىف ريصقت ىأ الو ىتجوز ةيحان نم ريغت ىأب رعشا ملو . . ةيداعلا انتايح

 . مأو ةجوزك اهتابجاو ءادأ

 « اهرارقب ىتجوز ىنتغلبا عيضوملا ىف ريكفتلا نم ةبسانم ةرتف دعبو

 ىف تلق !ى ىهو ىتجوز ىل تلاق دقل ىه اهتاملكب كيلع هضرعا نا بحاو
 تاجردلا ىلعأ ىلع ةلصاحو ةيلمع ةيملع ةيلك ةجيرخ « ىلوألا ىتلاسر
 : لمعتو

 ةعاط ناو . هلل هيف ةيصعمال |يف ةجوز لك ىلع ضرف جوزلا ةعاط نإ

 ةجوز لك بابسأ نم ابناو اهلهأل اهتعاط ىلع ةمدقم اهجوزل ةجوزلا

 جوزتي نأ لجرلل لحأ دق هللا ناو « هتنج لوحخدو اهمر اضر لين ىلإ لسوتلل

 لدعي نا طرشب ةيرشبلا حلاص ىف ةنيعم تارورضل ةجوز نم رثكأ نم
 لوألا ىتجوز ىتمصع ىلإ ديعأ نا لبقت ىهف كلذ ىلع ءانبو « نهنيب
 ةنمؤمو « امهنيب لدعأ فوس ىنا نم ةقئاوو « اهنم ىئانبا حلاصل ةاعارم

 ىوحن اهتابجاوب مايقلاب مازتلالا عم هيلع ربصلاو رمألا اذه ىف ىتعاط ناب

 . ةرحأألا ىفو ايندلا ىف هتزئاج اهلينيو اهبر نم اهبرقي اهترساو اهتيب وحنو

 عيباسأ ةدع ىنتريح ىتلا ةلكشملا ف ىتجوز رارق ىديساي وه اذه
 . ىراجنو ليل تلغشو

 . . ىسفن قدصا ال انأو . . تاملكلا هذه ددرت اهتعمس دقو
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 . اهرارق تفرع نا دعب ىرارقب اهغلبأل ةلهم اهنم انا تبلط مث

 دق رارق ىلإ تيهتنا ليوط ريكفت دعبو . . اماياو امايأ رمألا ىف تركفو
 ىتمصع ىلإ ىنتقلطم ديعأ نا عيطتسا نل ىنأ وهو . . كل ائجافم ودبي

 اهقيزمتو انشعل اهمدهو ىل اهتءاسا تركذت رمألا ىف تركف املك ىنأل ..

 لدعا نا عيطتسا نلف اهتدعا ول ىنإف ىلاتلابو « رربم ىأ الب . . انئانبأل

 ىبر بضغب ءوباو . . ىسفن ملظاو اهملظأسو ةيناثلا ىتجوز نيبو اهنيب
 . اهعم لدعا مل ىنأل

 فوسو « كلذب ىتجوز تغلباو . . ىتقلطم ديعا الأ تررق اذكهو
 فرعت ىكل ىرارقب كل بتكا نا تيأرو . . مايأ لالخ هب ىتقلطم غلبا

 اهترساو اهجوز ىلع ظفاحت ناب ةجوز لك حصنت ىكلو ىرما ىف متام
 اهدالوأ ضرعت الف هللا ةعاط ف صلخت نإو . . ناوألا تاوف لبق اهدالوأو

 نا وجرا امك . . مدنلا عفنيال نيح تلعف ام ىلع مدنت مث ةنحملا هذه لثل

 الأو .. اهجوز عم اهتنبا ةايح ىف ءوسب لخدتت الا مأ لك اضيا حصنت

 ىعم تلعف (ى اهلافطأ ديرشتو اهتنبا تيب مده ىلع ناطيشلل انوع نوكت

 . . مالسلاو كل اركشو . . اهنع افعو هللا اهحعاس . . ىتامح

 كل تلق دقل . لعف ءاش اكو هللا رَّدق : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو

 هئارربم هل نوكت فوسف .. رمألا اذه ىف هذختت رارق ىأ نا لبق نم

 ايحضمو احاستم اناسنإ نوكت نا عيطتست تنك دقلو . . ةلوبقملا هبابسأو

 نيب مهلمشل كتداعإو اهنع كحفصب كتقلطم نم كئانبا لجا نم

 عيطتسا ال ىنكل . . كلذب ةميظعلا كتجوز كل تنذأ نا دعب امكيحانج

 اذإ ةصاخ ةءاسالا نايسن ىلع رداقب ناسنإ لك سيلف لعفت مل نا كمولأ نا
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 نمم هتءاج وأ . . صالمخالاو ءافولاو بحلا ىوس مهل مدقي مل نم هتءاج

 ةرسا مده اهيلع بترت اذإ وأ . . اهيف هدنسو ةايحلا ىف هءارهظ مهربتعي ناك

 . ببسلا كلذك ريقح ىويند ببسل ءايربا ءانبا ديرشتو
 رمألا حرطت نا دعبو الوأ كبلق تفتسا : كيلع ىدر ىف كل تلق اذهل

 كاتفا ناو . . ىقباو اريخ ناك حفصلا ىلع كتردقب كاتفا نإف كتجوز ىلع

 رابتخالا اذه كيلإ در دقلف نيلاحلا الك فو . . كيلع بيرثت الف هريغب
 ةفرعم كدازو « ىلوألا كتجوز نم كب تقحل ىتلا ةءاس الا دعب كرابتعا

 ةليمجلا اهتاملك ةءارقب نحن انعتمتساو ليصألا ةيلاحلا كتجوز رهوجب

 ىلع ةنامألا لّقُثو ةينيدلا تابجاولاو ةيجوزلا قوقحلل قار مهف نع ةربعملا

 . ىحلا ريمفلا

 ةربعب ديفتسيو ديفتست نأ ىسعو . . تاريثك اهتاملكب ديفتست نأ ىسعف

 مهدباعم نومدهيو ةيور الب مهئاوهأ ءارو نوعفدني نمم نوريثك كتلاسر
 ! دغلا ىحض الإ دشرلا نونيبتسيال مث . . مهءانبا نودرشيو

 هال ١



 !طوخطخألا

 ىنكل ةيادبلا نم ىتساعت وأ ىتصق كل ىورأو كيلع ليطا نأ ديرأ ال
 القاع ادر كنم ديرأ الو مهألا وهو نآلا ىلاح نع كل ثدحتأ نأب ىفتكأس

 ىسيساحأ ىلإ لغلغتت نأ دعب اعم ساسحالاو لقعلاب ادر ديرأ امنإو طقف

 ىترخلآل ىنعفنت ىتلا ةحيصنلا هدنع سمتلأ نم تدقف دقلف . . ىروعشو
 لب ىجوز قيطأ الو تاوئس 7 نم ةجوزتمو ةنس ؟0 ىرمع ةديس انأف
 هوفتأ نأ نكمي تقو ىأ ىفو قالطالا ىلع همرتحا الو ةديدش ةيهارك ههركأ

 ىلإ ىنلصوأ ىذلا وهف َّملَع مكحلا ىف لجععتت الا وجراو هدض مالك ىأب
 لب هلثم ىنونج نجي فيكو متشا فيك ىنملع ىذلا وهو ةلاح ا هذه
 ءانهلاو جاوزلا ىسفنل ديرا ةاتف ىأ لثم تنك دقف « ةيمدأ ريغ نوكأ فيكو

 ىقح ىف ئطخي وهف . . ههركأو ىتايح هركأ فيك ىنملع هنكل ةحارلاو
 تبضغو ىنونج نُجو ىنلدهبو ىنحرجو ىنقياض |ملكو اراركتو ارارم
 ىف ىنافتيو تاهجلا لك نم ىب طيحي طوبطخأ ىلإ لوحتي قالطلا تبلط
 ىنكل اًدحأ لذأ نا ديرأ ال انأو . . ىضرأ ىتح ىل هسفن لالذاو ىئاضر
 ءىش مهأ نا امئاد هل لوقأو . . ةيادبلا نم ىقح ىف ٌئطخي الإ طقف هديرأ
 وهف تاهيه نكلو . . ءىش لك عاض عاض نإ هناو مارتحالا وه جاوزلا ىف
 وه هعم لماعتلل ديدج بولسأ ىلإ تلصوت ىتح ىل مئاتشلاو ةناهالا مئاد
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 نيح ىنأل هتاناهإو همئاتش ىسفن نع عنمأ ىكل ةرمتسم ةفصب انأ هنيهأ نا

 ىبر ركذتا مث ىبابسو ىتناها نع فقوتي ةينوئجلا ةلاحلا هذه ىف نوكأ

 لحلا نا ؟ لعفا اذاهف ديدج نم ناسللا لوطو ةفرجعلا ىلإ دوعيف أدهاو

 ةمصتعم لظأ لهف . . ىنقلطي نا ضفري هنكل لاصفنالا وه ىعيبطلا

 بذهم قيقر ىترسا مامأ هنأل هنم وكشا امت ائيش هيف ىري ال ىذلا ىبأ تيبب
 ثيدحلا نم مغرلاب « ىنع همئاتش بجحأل ةقيرطلا سفنب هلماعا لظأ مأ

 نم هتجوز تلاق الإ ايندلا ىف اهجوز ةأرما ٌنّيذؤتال لوقي ىذلا فيرشلا
 « انيلإ كقرافي نأ كشوي ليخد كدنع وه هللا كلتاق هيذؤت ال نيعلا روحا

 ةأرما ىلإ رظنيال هللا نا هانعمام لوقي ىذلا فيرشلا ثيدحلا نم مغرلاب وأ

 أميا هانعم ام لوقي ىذلا ثيدحلاو « هنع ىنغتستال ىهو اهجوزل ركشتال

 . ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف سأب ريغ نم قالطلا اهجوز نم تبلط ةأرما
 ىف ىتح هل ىتعاطو ىجوزب ىاضر ناك ول هنأ ىديساي كل مسقا ىننا

 ىنأل هتعاطو هب اضرلا ترتخال هللا ىلإ ميلسلا قيرطلا وه هل قح ريغ
 نأ وه باوصلا لهف . . باوصلا ديرأ ىنكلو اديدش افوخ ىبر فاخأ

 ىنقلطي نأ ضفريو ةمارك هدنع دجوت الو ديري اذام فرعيال اجوز رشاعا

 نوناق لظيس ىتم ىلإو ؟ ىتايح ىف ىنحيريو ىتلماعم نسحي نأ ضفريو
 ناوهو باذع دعب الإ قالطلا قح ةأرملا ىطعيال وه اك ةيصخشلا لاوحألا

 تابذعملا تاجوزلا لك لتقت نا نورظتني له .. نيدلا عم ىفانتي ام

 ؟نهجاوزأ
 ىتديس اي (مئاد نامزالثم بجاولاو قحلا : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو

 طبتري ةيجوزلا ةقالعلا فارطأ نم فرط لك قوقح لوأو نالصفنيالو
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 . هكيرشل كيرش لك ةرشاعم نسح وهو طبضلاب هل واسم بجاوب

 لك دعُّبو رخآلل امههنم لك مارتحا نيجوزلا لدابت ةرشاعملا نسح نمو

 هيضري ام لك نم بارتقالاو . . هرعاشمو هكيرش صخش سمي امع امهنم
 . قالعألاو نيدلا ىهاون عم ضراعتي ملام هدعسيو

 قوقح نم هنع ثيدحلا ىف نورصاعملا برغلا باتك ننفتي ايع اديعبو

 مارتحا ىلع طقف اروصقم ةرشاعملا نسح نوريال ءاهقفلا ضعب ناف ةجوزلل

 ىأرلا مارتحا لدابتو هرفني مع داعتبالاو هءاضرا هتلواحبو رعشآلل فرط لك
 هذه ىلإ نوفيضي مهنأ لب .. ثيدحلا فطلو حماستلاو فطعلاو

 دعبلاو رحآلا ةايح ىف ةجهبلاو « سنألا ةعاشا ١ وه رخآ ابجاو تابجاولا

 ! ةبآكلاو قاقشلا بابسأ نع

 ضعغب كجوز نيبو كلنيب ةقالعلا هيلإ تّدرتام عم كلذ لك قفتيالو
 ةيلوئسم ناف كلذ عمو . طاطحنالاو روهدتلا اذهب ىدابلا ناك نمع رظنلا

 ققحتي الو . . هتجوز نويع ىف همارتحا ىلع ةظفاحملا ىف ربكأ امئاد جيوزلا

 ةجوزلا فرصت نا اك .. اهتناهاوةجوزلا ىلع لواطتلاب مارتحالا اذه

 تفرجنا امك حيرجتلاو تاءاذبلا هتلدابمب نوكي ال ةلاحلا هذه ىف حيحصلا

 ىف امك « عافدلل ةليسو ريخ موجها ١ ةليسو دامتعاب نوكي الو هيلإ تنأ
 ىدافتل ةقمح ةظحل ىف هتلداجمو هتاحالم نع فكلاب نوكي امناو بورحلا

 حيرجتلا ةرئاد نم برتشيو ةقاللا ىف ىدامتيال ىتحو .. راجفنالا

 ةدوعلا مدعب هبلاطتو همولت نا باصعألا أدبت نأ دعب اهل قحي مث . .ةناهالاو

 قالطلاب هتبلاطمبو لب هتبضاغمب هدده#ت نأ اهو ىرخأ ةرم فخسلا اذه ىلإ
 هعانقا ىف لهألا لخدت حلفي ملو رمتسا اذإف .هنم ههركتام ىلإ داع اذإ
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 تعنتقا اذإ هب كسمتتو قالطلا بلطت نا اهل ناك . . هتقيرط نع لودعلاب

 . . هحالصاو هجالع رذعتيو هيف ليصأ ىقلخلا بيعلا اذه نأب ةقداص

 ىلإ تلصوتو حالصالا ةلواحم عم رارمتسالا نيبو قالطلا نيب تنزاو اذإو
 نوكي نأ وأ . . ةيبانلا تاملكلاب ناجوزلا قشارتي نأ امأ . جالعلا ةلاحتسا
 لثمب لبوق اذإف ةناهالاو حيرجتلا مئاد ناسللا تلفنم كجوزك امهدحا

 ىلإ دوعي ىتح مالسب ةمزألا رمت نأ امو ىضرتساو عنخو نكس هب قطنيام
 م امال فلاو .. الف .. سوردلاب ةدافتسا الو ريغت الب ىلوألا هتعيبط

 رشبلا نم عونلا اذه ةرشاعم لاهتحا نم اررض رثكأ وهام قالطلا ىلع بترتي

 دحأ ةقامح ىف مهل بنذ ال نيذلا ءايربألا ءانثألا لبقتسم عبطلاب دصقاو

 . . اركشو نيوبألا

 ١ك5آا



 ! ةصاصقلا

 مأ .. ةرركم ةصق كل درسأس له فرعأ ال . . ىرمأ نم ةريح ىف انأ

 باش سدنهم ىننإ . . كريمض ىلع ةليقث نوكت دق ةحيصن كنم بلطأس
 ةرسأ ىف تأشن نأب ىبر ىنمركأ دقو ةفولأملا ديلاقتلاو تاداعلا ىلع تأشن

 سيل ىرهش لخدب لع هللا معنأو ميركلا جاوزلل نبالا هجاتحي ام ىل ترو
 اهثودهل اهب تبجعا ةيعماج ةاتفب ةرسألا قيرط نع تفرعت مث « ليلقلاب
 اهتبطخل تمدقتو اهتلاصاو اهترسأ نع هتعمس امل اهب ىباجسعا دازو اهلامجو

 نم ربجتلاو لب ربكتلاو دانعلا أدب ةبطخلا نالعا درجمب نكلو « تلبقو
 ىتح تاظحلا ىضمت ال مث . . ظافلألاب هوفتلاو ةيبصعلا تدازو اهبناج

 فسألل لوقأو فسألل جاوزلا متو  حماسأ تنك امل ىبتلو رذتعتو مدنت
 تراس انيمي تلق اذا تحبصأو اهدانع عم ىتاناعم تفعاضت هعم هنأل

 كباشتلاو بابسلا دح ىلإ لصي فالخلا تاظحل ىف لواطتلا أدب مث اراسي

 عمو طقف روهش 8 ىلع دزي مل انجاوز رمع نأ ةجرد ىلإ تافالخلا ترثكو
 تيبل ةرجاهو ىنم ىبضغ اهترسأ تيب ىف ىتجوز هتيضقام عومجم ناف كلذ

 عنطصم فالخلاف كلذ لك عمو « ةعطقتم تارتف ىلع روهش 0 ةيجوزلا
 نولطنبلاب حمسا ال ىقرش لجرك ىنأ رمألا ىف ام لكو هيدافت لهسأ امو
 . اهيف غلابملا ةروصلاب نيخدتلاب الو فاتكالا ىراع ناتسفلابالو قصاللا

 احابص ىلمع ىلإ تيبلا رداغا انايحأو دانعلا الإ كاذو اذه ىف اهنم دجأ الو
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 ايلاخ اتماص تيبلا دجأف لابلا ىلاخ لمعلا نم دوعأو لاح ريخ ىلع نحنو
 ةرشبتسملا ةجوزلاو دعملا ءادغلا نم الدب ةرفسلا ةدئام ىلع دجأو . . اهنم

 اهنأ ةمهجتم تاملكب اهيف ىل لوقت ةريغص قرو ةصاصق اهجوزل ةرظتتملا
 اذكهو ! اهلهأ دنع ميقت فوس اهنأو ةيجوزلا انتايح نمو ىنم ىبضغ

 فالخ ثدحو ةريصق ةرتف ذنم موي ءاج نا ىلإ ةيجوزلا روهش مظعم تضم
 ىنعفصتل اهدي عفرت اهب اذإف اعيرس دعاصتو ةديدعلا انتافالخ نم ديدج

 لكو ناكم لك ىف برضي رخآ صختش ىلإ تلوحت دقو الإ ىسفنب رعشأ ملف
 ىلع ىدي دمأ نا اموي تروصت امو هتايح ىف ادحا برضي مل نم انأو « هاجتا

 كرتت لو بضغت مل ةقلعلا هذه دعب اهنا بيرغلاو « ىتجوزب كلاب امف دحأ
 اهنكل « ريثكب كلذ نم لقأ تابسانم ىف ارارم ثدح اك ةيجوزلا تيب
 ررقا انا اهو . . دكنلا اذه لمتحا دعا ملو رمتسم دكن ىلإ انتايح تلوح
 ىنحصنتو ابسانم ىل هارت ال تنك اذإو .. هب ىنحصنت لهف قالطلا

 ؟ لفطب انقزر ول لحلا ف ربصلاب
 امل سيل ءاطقرلا ةيحلا ةغدلك دكنلا : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو [ل

 اهجاوز ربق اهيديب رفحت اهجوزل دكنلا بابسأ قلتخت ىتلا ةجوزلاو . .ءاود
 ةبسنلاب لاحلا سفنو بارتلا اهتاراوم لبق حيرتستالو « ةيجوزلا اهتداعسو
 نم تمهف اميف كتجوزو « هبابسأ قالتخا ىف نوننفتي نمم ناك اذإ جوزلل
 ةلوهسب اهتدارا نع لزانتلا ىلع دعب دتعت مو ةرخلا ةليلقو ةللدم كتلاسر

 سبيل لزانتلا اذهو « ةيجوزلا ةايحلا رارمتسا ىلع صرحلا ىعاودل ةباجتسا
 بلاطم امهنم لكف نيجوزلا الك نم امنإو اهدحو ةجوزلا نم ابولطم
 عارص الإ ةيجوزلا ةايحلا تلوحت الاو نايحألا ضعب ىف هتدارإ نع لزانتلاب
 اهعم كحماست مهفت مل روصتا ايف كتجوزو « نيرمتسم كباشتو تادارا

 لدكنا



 نأ ىه ؛ ةماركلا ١ نا تروصتو . . حيحصلا ههجو ىلع ةبطخلا ةرتف لالخ
 لك دادعتساو مهافتلا نأل ريبك أطخ اذهو . ديرتام لك ىف اهتدارا ضرفت
 « ةيجوز ةايح- ىأ رارمتسا ناهض امه هتادارإ ضعب نع لزانتلل فرط
 ةايححلا نأل رحنألا فرطلا ةدارا رهق ىلع ةمئاق ةايح حجنت نا نكميالو
 هي“ لمحتي ةكراشم دقع |منإو فرطل فرط نم ناعذإ دقع تسيل ةيجوزلا

 ةمكحلا نم ناك دقلف كلذك نكت ل ول ىتحو اهنم كبلاطم ىف ىقيدصاب
 كلا تكردا اذإ ةكرتشملا امكتايح ىلع اظافح بلطت امهيف كل بيجتتست نا

 ىوقأ ةدارا هجااوت مل ىل ودبي اهيف اهنكل . . هريغب دعست نلو هنع لزانتت نل
 ةرتف لاوط اهيلع كصرحو هديرتال اب مازتلالا اهيلع ضرفت اهتدارا نم
 اذه « كلذب اعانتقا اهداز دق اهعم حماستلل مئادلا كدادعتساو ةبطخلا

 ةايحا نع ةديدج قئاقح ىلع فرعتت ودبي اميف تأدبو كعفصب تمه نيح
 ةصاصق كرتو ثلا ةرداغمب عراست ' اهنا ليلدب ةنخاسلا ةقلعلا هذه عم

 ناف  اهيلع ديدجلا سردلا اذه راثآ حضتت نا ىلإ اليلق رظتناف ٠ ةديدج
 نع لزانتت ىتم فرعت نا اهل نأ دق هنا تفرعو اديج ةايحلا قئاقح تعو
 ىلإ تداع اذإ امأ رارمتسالا نم سأب الف ةيجوزلا اهتايح ىلع اصرح اهدانع

 . . دكنلاو ريكتلاو دانعلا نيطايشل ىرخأ ةرم تملستساو اعيرس اهتعيبط
 ىأ الب ةديدج- ةصاصق اهيف كل كرتت ةرم لوأ ىف لاصفنالا نم رفم الف

 باجنالا ليجأتب كحصنا لاوحألا لك فو كلذ ىلإ وعدي داج ببس
 نا نم امامت دكأتتو . . كتيب ىف « ةيوجلا لاوحألا ١ رقتست نا ىلإ نيماع

 ةايحلا ةيادب ىف فولأملا تادارإلا عارصو ةيبارتلا عباوزلاو فصاوعلا ةرتف
 . . اهعم كمايا لبقتسم ىلع كنئمطيو ديرت ام ىلإ تهتنا دق ةيجوزلا
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 4: لاوصتلا

 ىف ةرئاس تنك نيح ىرمع نم ةرشع ةعساتلا ىف انأو ىتصق تأدب

 .. ؟ ةملكب نيحمست له : الئاق باش ىنفقوتسأف موي تاذ قيرطلا

 : ةين نسحب هتبجأف بيرق ناكم وأ عراش نع ىنلأسيس هنا تننظف
 هناو اذكو اذك هدنعو اذك هلمعو اذك همسا نأ الئاق ىنئجافي هب اذإف ؟مدنفأ

 مث ىناسل ةشهدلا تدقعف ..؟ كتيب ناونع وه (ف ىنجوزتي نا ديري

 . . ؟ائيش اهترسأ نعو اهنع فرعت ملو اهفرعت مل ةناسنإ بطخت فيك : هتلأس
 لكو « امئاد مههوجو ىف مهامبس نيبيطلا سانلا ءانبا نأب ىنباجأف

 ناونعلا هيطعأ نا نم ادب دجأ ملف « ىترسأ ناونع ةفرعم وه ىنم هديريام

 ام ىتوخاو ىمأل تيور ىتح تيبلا ىلإ تدع نا امو ةبجعتم تفرصناو

 اننكل . . لمأ ىأ رمألا ىلع قلعن ملو بجعلا ىنوكراشو ليصفتلاب ثدح

 ! هنم ىدي ابلاط هيلإ مدقتيو ىبا ةرايزل ىتأي ىلاتلا مويلا ىف هب انئجوف
 ءىش لك هلع ُثفرعو ةريصق ةرتف دعب ةبطخلا تاءارجا تمت لعفلابو

 وهو ةديعس ةليمج ةبطخلا روهش تضمو هتفرعم دارأ ام لك ىنع فرعو

 دعبو .. هعم ةداعسلا ىلع ةفهلتم اناو انجوزتو مسابو قيقرو فيطل
 دعب ناسنإلا هركذتي نا نكمي الو هفات ءىش ىلع انفلتخإ عيباسأب انجاوز

 ةنيهم تاملكو ةعيظف مئاتشو بابسو ةلئاه ةروث ىف رجفني هب اذإف ةعاس
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 سحي نأ تعقوتو .. أدبي ىتح تمصو ةشهدلا نم ىناسل دقعناف

 هب تئجوف ىنكل . . ةدحاو ةملكب هيلع درأ ال ىندجي نيح جرحلاو بنذلاب

 لك هعمسي لاع توصبو فقوت الب ةلماك ةعاس ةدمل بابسلا لصاوي

 عمسي ال ىتح ثدح اب ىفتكي نأ هيلإ لسوتأ وأ ىكبا ةتماص انأو ناريجلا

 « تيبلا نم جرخخ مث ةعاس تضم ىتح ةدئاف الب عئاظفلا هذه لك ناريجلا

 رركتي ويرانيسلا اذهو ةلماك تاوئس ٠١ ذنم ىأ ىديس اي نيحلا كلذ نمو

 بنجت تلواح امهمو ةرمتسم ةفصبو رخآ ىلإ نيح نم هليصافت سفنب
 ىنصخي ءىش لك ىف لخدتي وهف . . ةلدهبلا ىدافتا ىكل فالخلا بابسأ

 اذإف تيب ةبرو ةجوزك ىنصخي ام تيبلا نوئش نم ءىش لك ىفو ةديسك

 ىلعأب بابسلا ىف أدبي مث نونجملاك انيلع جاتبمو هنيكارب ترجفنإ هتضراع
 نيتعاس ىلإ لصت دقو ةعاس نع لقت ال ةدملو تاملك ىسقاو توص

 بيهرلا مكلا اذه لكب مئاتشلا سوماق (مهالخ هفعسي نيا نم بجعتت

 مئاتشلا سوماق تاملك لك دفنتسيو أدبي نا ىلإ درأ ال ةتماص انأو اهنم

 ةيداعلا انتايحل دوعنو . ليلق دعب هحماسأف ىنحاصيو اثداه دوعي مث جرخيف

 سفن رركيو ببس هفتال روثي ىتح مايأ ىضمتال مث انئانبا لجأ نم

 نع لقت ال بابسلا نم ةلصوبو ظافلألاو ليصافتلا سفنب ويرائيسلا
 نأكو حلصلا بلطيو ائداه دوعيو جرحي مث نيتعاس نع ديزت الو ةعاس

 لاحلا اذه ىلع نحنو ىديس اي تاونس ٠١ « هحلاصاو نكي مل ائيش

 ال هنكلو ىتلماعم ءىسي اليكل هنوضرتسي مهو لهأ عمو ىعم رجاشتي
 ىتلا ةقطنملا ف سانلا لك ههرك ىتح « ماع دعب اماع اءوس دادزيو ىضري

 ىناب ىل ماهتا نمو ىلهألو ىل ةحراج ظافلأ نم هوعمسام ةرثك نم اهب ميقن

 لما



 ( ىتس تس ١ نا فيكو هقحمتسا ال ىنا فيكو ( ةيطاوو» ةريقف ةلئاع نم

 ةوسقب هجرحأ ناريخجلا نم دحا لخدت اذإف « هتميق فرعأ ال ىنكل هانمتت

 انايحاو . . ىئانبا لجأ نم ةناهالا لمحتاو . . لعفا اذام فرعا ال انأو

 تويبلا لك نا ؟ ىدالوأ نع اذامو امئاد لءاستا ىنكل راحتنالا ىف ركفا

 الإ انوص اهنم عمسي دحا ال نكل ناجوزلا اهيف رجاشتي دقو لكاشملا هجاوت

 ناذآ فنشيو انتارجاشم ةعاذاب لفكتي ىروهجلا ىجوز توص نأل ىتيب

 ٠١ رورم مغر تلزامو مئاتشلا نم رهدلا لوط ةليوط تالصوب عيمجلا

 رصي اذاملو جرخي مث سمح وأ نيتقيقدب ىتح ىفتكيال اذال بجعتا تاونس
 تاملك لك دفنتسا هنا تروصت املكو بنطُيو متشيو للهيل فقي نا ىلع

 دوعي © قيرلا ١ عالتبا وأ سفنتلل ةريصق ةتكس دعب هدجأ . .سوماقلا

 ةحص هلك توصبو ليق ام لك نم عنشأبو ناك ام ىوقأب لاوملا فنأتسيل
 هريثتسا اليكل ةتماص انأو كلذ لكو . . ةعاس نم رثكأ هقهري مل هنأك ةيفاعو

 . ةفاحلا دودرلاب هزفتسأو هبواجأ تنك ول نذإ لاح ا نوكي فيكف . . رثكأ
 نم هتوحأل توكشو ةرمتسملا حئاضفلا هذهبو ىديساي ىتايحب تقض دقل
 ىف ناكف ملظلاب ىضري الو لداعو ميرك لجر وهو هيلال توكشو هتلماعم

 حئاضفلا هذه نعو ىتلماعم ةءاسا نع هيهنيو هرذحجيو ىجوز خبوي ةرم لك

 . . ةميدقلا هتداعل ليلق دعب دوعي مث ةطيسب ةرتفل ىجوز هل بيجتسيف

 لحأو ىضمت مايألاو ةدئاف الب اذكهو ةجرحم انأو ىرخأ ةرم هيبأل دوعأف
 لعفأ اذاف ةحيضفلاو باذعلاو دكنلاو ةنحاشملا ف عيضت رمعلا تاونس

 ؟ ىديساي
 كجوز لاح ىلع قبطني ام دجأ ال : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو [ل
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 الأ كل ريخ : لوقي ىذلا ىكيشتلا لثملا اذه نم رثكأ كعم بيجعلا

 ! ىهتنت الف أدبت نا نم . .أدبت

 ىلإ ةلوهسب جردتسُت ىتلا ةلقلا هذه نم فسأ لكب هنأ امامت حضاولاف

 فيكو اهتالاعفنا ىف مكحتت فيك ادبا فرعتال مث راجفنالاو تالفنالا

 قمحلا وه اذهو دودحلا لك زواجتتف فقوتت نا امل ىغبني, نيح فقونت

 هتالاعفنا ىف مكحتلاو هسفن طبض نع ازجاع ناسنإلا نوكي نأ |! هنيعب

 هنيكارب دمخت مث مهتناها ىف ىدامتيو نيرخآلل عيسيف . ببس ريغلو ببسل

 ام لك هل اورفغي نا نيرخآلا نم عقوتيو أدهيف اهممح لك فذقت نا دعب
 ةرارق ىف رعشا ال ىنا قحلاو ! بضغ ةلاح ىف ناك هنإ ىوعدب هنم ناك
 ىف حاجن ىأب نيريدج مهارأ الو رشبلا نم عونلا اذهل مارتحا ىأب ىسفن
 ققحي نا عيطتسي الو نيرخآلا ىلع ردقيال هسفن ىلع ردقبال نم نأل ةايحلا
 . هيلإ وبصي ام ضعب

 نا ىلع رصي اذاملو . . بابسلاو شحفلا ف ليوطلا سّقنلا اذه ام مث

 ىلع ةركتبم تاعيونت اهللختت ليوطلا رحب نم ةفوزعم ةرم لك ىف فزعي

 هتيعر نع لوئسمو هترسأل عار وه ةرسأ ةيا بر نإ ! بابسلا ناولأ لك
 الو كعم لدعلا نم سيلو هتجوز مهلواو اهدارفأ لك عم لدعلاب بلاطمو

 لك كتبي ناو رحتأل نيح نم ةينلعلا ةنحملا هذ كضرعي نا هلافطأ عم

 مهمأ ةيؤرل هلافطأ ضرعي ناو حيبقلا ىلاعلا توصلا اذهب ةيلئاعلا مكرارسا

 . ىرزملا فقوملا اذه ىف
 لوقيف ١ لهألا ١ ةملكب ةجوزلا نع نونكي نومدقألا برعلا ناك دقل

 ام فيرشلا ثيدحلا ىفو ٠ ىتجوز تئج ادصاق « ىلهأ تئج » لجرلا
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 لثم كانهو « ىهأب سانلا فطلأ انأو هلهأب مكفطلأ مكريخ : هانعم

 حيحص اذهو « هلامشب هنيمي برض !نأكف هتجوز برض نم لوقي ىزيلجنا
 حيحصلا ةيجوزلا ةايحلا نايك هعم لكشي ىذلا هفصن ىه ءرملا ةجوز نأل

 اهضرع ناو « هسفنو هلهأ ناهأ (ملإف اهناهأ نإف « سيياقملا لكب هلهأ ىهو
 ىضتراو .. اهل هلهأو هسفن ضرع دق (منأف ةرركتملا حئاضفلا هذه لثم

 . ةيئلعلا ةناهملا هذه مهو هسفنل

 رطاخخأس ىنا الإ ائيش ىدجتال مهسفنأ نوكلمي ال نم ةشقانم نأ عمو

 ميكح نم ةحيصنلا بلط دق كولملا دحا نأ : هل لوقأ نأب كلذ مغر

 نا بحت اى كتيعرب لعفا : لاق نأ نع دزي ملف زجوي نأ هيلع طرتشاو

 ةناهملا ىقلت الأ تدرا ناف امامت كمئالت ةحيصنلا سفنو ! كب هللا لعفي

 نم نبت الف هتئاهإ هيلع درت نأ ىلع رسجتال نمن رهقلاب ساسحإلا ةدباكمو
 اصصختتم ابيبط ريشتست ناب سأب الو . . كتناها كيلع دري نأ عيطتسي ال

 امأ . ةشئاطلا ةيبصعلا تاراجفنالا هذه ىدافت ىلع كدعاسي باصعألا ىف

 ىدافت ةلواحم الإو هنيقالتام ىلع ربصلا الإ كل سيلف ىتديس اي تنأ
 ال ىتح ماتلا تمصلاب ءامتحالا الإو « ناكمألا ردقب هتاراجفنا بابسأ

 دجيل نكمي ام عرسأب ناكملا ترداغ ول اذبحو . . الاعتشا رانلا ىديزت

 رعشتسيف ناردجلل وأ . . هسفئل هيركلا هلاومب حدصي ليلق دعب هسفن

 ! متكليو . . نيح دعب هفخس

 لمح



 ! ىلوألا ةيرضظنلا

 نم وكشت ىتلا « لاوملا  ةلاسر ةبتاك ةيصخشلا ىتبرجتب ديفأ نأ ديرأ

 ىف مكحتلا نع زجعيو ءايشألا هفتأل اهيلع روثي نا داتعا دق اهجوز نأ

 قرغتسي ىديلقت لاوم ىفو امل ىساقلا بابسلاو راجشلا ىف عفدنيف هسفن
 كلذ مغرو هبابس ىف هيراجت الو هيلع درتال اهنأ عم ةرم لك ىف نيتعاس

 [مهافطأ مامأ ةنئاشلا ظافلألا عاونأ لك امدختسم هميساقت لصا

 ائداه ةرتف دعب دوعيو ابضاغ جرخي مث ناريجلا لك هعمسي لاع توص

 اهل رذتعي الو هتجوزل اراذتعا كلذ ربتعيو ائيش لعفي مل اهنأك ايعيب

 هيبا دوهجو اهدوهج اهلالخ حلفت مل تاونس ٠١ ذنم كلذ ىلع بظاوي.

 دقلف . هتجوزل هتلماعم نسحيو بولسألا اذه نع لدعي نا ىف هعم ةرسألاو

 جاوزلا نم ىلوألا روهشلا ىف نكلو ةلكشملا سفن ىجوز عم تهجاو

 روف بابسلا نع فكي ىجوز نا ىل نيبت مث اهعم فرصتا فيك ترتحا

 انأو - تركذت دقلف . . ىتليح ام نكلو هيرك ءىش اذهو لثملاب هل ىتلم'
 لعف در لعف لكل : ىلوألا هتيرظن ىف لوقي نتوين قحسا نا  ةسدل
 ةلصحملا نوكتو لداعتلا ىتأي انهو « هاجتالا ىف هل داضم رادقملا ىف هل واس

 ذنم ىجوز عم مالس ىف ثشعو ىعم ةيرظنلا هذه تحجن دقو ارفص

 نع اهجوز فاقيإ برجت نا ةلكشملا ةبحاص تخلل لهف . . تاونس
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 نم افنص كانه ناو ةصاخ هعم هبولسأ سفن مادختساب لعفي ايف ىدارتلا

 ؟ نتوين ةيرظن عابتا ريغ مهعم ىدجي ال لاجرلا
 ةيرظن راصنا نم ىتديساي تنك اذإ : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو ال

 (« ىرخأ ةيلاثم ةيرظن ١ كانهف ناسللا طيلس جوزلا عم لماعتلا ىف نتوين
 ةديسلا ناسل ىلع تءاج دلياو راكسوأ ىزيلجنإلا ىحرسملا بتاكلل

 ذِإ فورظلا فالتخا عمو قرافلا عم اهمسا لمحت ىتلا ةيحرسملا ىف ريمردنو
 اهنوخي اهجوز نا ةجحب كلذب اهعانقا لواحف تبأف اهءاوغا دروللا دارا

 ةلفاس نوكت نا ةجوزلا ىلع بجي لهف الفاس جوزلا ناك اذإ . . :هل تلاقف
 طقف تدرا امنأف . . ةرابعلا هذه دارياب اهدصقا ال ةءاسا ىأأل اًرفعو ؟ هلثم

 نيب لماعتلا ىف ريمردنو ىديل ةيرظن راصنا نم ايصخش ىنا كل لوقا نأ
 أطخلا نأ كلذ ةجوزلا وأ جوزلا وه |مهنم ئطخملا فرطلا ناك ءاوس نيجوزلا
 سيلو وه هبولسأب نيرحآلا عم لماعتي امنإ ناسنإلا نا امك أطخلا ررببال
 ةيرظن عابتا الإ مهعم ىدجيال لاجرلا نم عون كانه ناك اذإف ٠ مهبولسأب
 الاعتشاو اباهتلا ةيرظنلا هذه مهديزت رخآ عون كانهف نيلوقت امك نتوين
 ىلإ ىنونج لاعفنا ىف مهعفدتو مهسفنأ ىلع ايئاهن ةرطيسلا مهدقفتو
 قالطلاو ةيصخشلا مهتايح مده ىلاو ةجوزلا ىلع ىشحولا ىندبلا ءادنعالا
 اذه نم ةديسلا جوز ناك اذإ نذإ لاح لا نوكي فيكف . . ءائبألا ديرشتو
 وأ نتوين دنع تايرظنلا سمتلنو اديعب بهذن اذامل مث ؟ رخآلا عونلا

 نيب انريخيف ءانع ريغب ليبسلا ءاوس ىلإ انيدبب فينحلا اننيدو دلياو راكسوأ
 عمو نيفرطلا الكل مارتحالا لماك عم ناسحإب حيرستو . . فورعملاب ةرشع

 اذالف كلذك رمألا ناك اذإف « تامازتلالاو قوقحلا ىف امهنبب لدعلا لك

 نسحو رخآلا مارتحال امهدحا عفديال نيفرط نيب عارص هنأكو رمألا روصن
 ؟ رخآلا ناسل ةطالس نم هفوخ الإ هيف هترشاعم
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 وكشا الو تانبلاو نونبلا ىدنعو ىجاوز ىف ديعسو جوزتم بيبط انأ
 كانه نأ ىل ليمز نم تفرع ىنكل . هلل دمحلاو ةلكشم هجاوأ الو ءىش نم

 نم اهقالط ببس ناك زاتمم ىعامتجا زكرم تاذ ةقلطم ةلضاف ةديس

 اعجار اهباجنا مدع ببس ناكو . . لافطاب هنم قزرت مل ابنأ وه اهجوز
 اهقزري نا ىف ايناثو جاوزلاب اهسفن ٌتفعُت نا ىف الوأ بغرت ىهف اذهلو جوزلل
 فافعا ىف نبغري تاوحأأل ةديدع لئاسر كديرب ىف تعبات دقو . لفطب هللا

 ىنكل ةديسلا هذه رمأ ىف ايدج تركفو « ىساقلا عمتجملا اذه ىف نهم
 ٠١ ذنم اهتجوزت ىتلا ىتجوزب هلل دمحلاو ديعس ىنا ثيح ددرتم ةقيقحل
 ةنايحخ مايألا هذه هجاوز دعي عاد الب ىرخاب جوزتي نم نألو ىدالوأبو ة
 ىف بجاو نينمؤملا رشعم نحن انيلع رخآ بناج نم اننكل هدالواو هتجو
 اذاو نهسفنا فافعإ ىف نبغري ىتاللا تالضافلا تاديسلا ءالؤه ةياع

 ةايحلا هذه ىف نهبناج ىلإ فقي نمف نهتياعر نع ىريغو انأ تمجحأ
 اذاف كيأر راظتنا ىف ىنإ . مايألا هذه اهتسارش فرعت تنأو ةبع

: 

 نيقّلطملاو لمازألا رثكأ ام ىديساي : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو
 وأ ةلضاف ةقلطم نع نوثحبي نيذلا لاجرلا نم جاوزلا راطق مهتاف ني
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 الوأ ءالؤمل عدنلف . . اهنع ثدحتت ىتلا ةديسلا هذه فورظ لثم اهل ةلمرأ

 لحو نهسفنا فافعإ ىف تابغارلا تاوحألا ءالؤه ةياعر «بجاو»

 « لكاشم وأ اياحض هيلع بترتيالو نيفرطلل ةداعسلا ققحي اب نهلكاشم
 ىناعي ىذلا جوزتملل زاج نهتلكشم لحت مل نم كلذ دعب نهنم ىقبت اذإف

 اهحالصا ىف ليحلا هتيعأو هتجوز عم ةداعسلا دقتفي وأ باجنالا مدع نم

 ىف ركفي نا « ىرخأ ةيعرش بابسأ هيدل وا هدالوأب اقفر هترسا مده ديربالو

 نهتلكشم لحت مل نم كلذ دعب نهنم ىقبت ناف نههاجت بجاولا اذه ءادا

 اذه ءادأل « اورفني ١ نا مهدالوأو مهتاجوزب ءادعسلا نم كلاثمال زاج اهبر

 مهلخدت ىعدتسيام اهتقو اودجي نل معألا بلغألا ىف مهنكل ٠ بجاولا
 تاديسلا ءالؤه لكاشم لحل ديزتو ىفكت اهدحو ىلوألا ةئفلا نأل

 ةيلاحلا كتداعس دقفتف بعاتملا باوبأ كسفن ىلع حتفت الف « تالضافلا

 . رربم الب ءاقشلا كدالوأو كتجوز ىلع بلجتو . .

 لياحتت دقو . . دايدزإ ىف ائاد بغرت سفنلا نا ىقيدصاي اهئاد ركذتو

 . ةيماسلا ةيناسنإلا راكفألاو عئارذلا ىتشب اهعزاونو اهتبغر ءافخا ىلع

 ةيناسنإ ©« تابجاو » نم همهوتت امل ايندلا عستت نل اهاوه ىلع تك اذإف

 معنا ىذلا « ريثكلا ١ ىلإ كسفن ديف « ٌعنقت ١ . . ليلق ىلإ درت اذإو « ةلثام

 ٠ هب مايقلا بجاولا اذه ءاداب كنم ٌّقحا وه نمل عدو هب كيلع هللا

 . كلاركشو
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 ! ىديدحلا راتسسلا

 تاونس عبس ذنم جوزتم ٠ ىرمع نم نيثالثلاو ةئماثلا ف لجير انأ
 لمعت ىتجوز « تاوئس ثالث رمعلا نم ناغلبت مءوت ناتلفط ىلو ابيرقت
 نم ريبك بتار ىلع لصحتو « صاخلا عاطقلا تاكرش ىدحإب ةريتركس
 ماعلا عاطقلا تاكرش ىدحإب لمع نم ىلخد فعض ىلإ لصي اهلمع

 نم ىناعن الو كالمألا ضعب نم ىل صاخ داريا قرفلا ضوعي نكلو
 . هلل دمحلاو ةداح ةيدام تالكشم

 عم ةئحب ةينيتورب ةايح لا عم لماعتت امنا ىهف ىتجوز عم ىتلكشم امأ
 نيتنبلا عمو ىحم فرصتت ىهف نمزلل نامألاب ساسحا مدعو ةدئاز ةيبصع

 ىأ جرخي امدنعو ةئيعم ماهم ءادال رارزأب رادت ءمص تنالآ عم لماعتت اهنأكو

 حايصلاو ةزفرنلا نم روط ىف لمخدتو اهباصعأ روثت هل موسرملا رودلا نع درف
 ! لذاختلاو ةدالبلاب اطوحم نم ماهتا عم

 ةموسرم تاقوأ ىف ددحم لود اقفو ايموي ةنيعم ماهم ءادا بع ىغبني بأو
 ءافولا ىتجوز عيطتست ىكلو ائتايح ىف للخ ثدحي ال ىتح اقبسم

 اهلمع ىلع ظافحلا ىلع اهدعاسي ىذلا بولسألابو اهتيب هاجت اهتامازتلاب

 اهيمجيو اهلبقتسم اهل نمؤي ىذلا ديحولا ءىشلا هنا ابيرغ اناميإ نموت ىتلا
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 نع امهتثرو اراقعو ةيعارز اضرأ كلتمن اننأ نم مغرلاب نمزلا تابلقت نم
 دهج اهتلماعم نسحا ىننا هللا دهشا ىنا نم مغرلابو هيلع هللاةمحر ىبأ

 فرصتت اهنكلو ٠ ىعم اهتايحل نامألا مدعب اهرعشي ام ىنم ردصيالو ةقاطلا

 دنع ّمِلِعو نيتنبلا ىلع روثت حابصلا ىف ىهف نمزلا عم ةكرعم ىف اهنأكو
 ام اهلمع داعيم نع اهرخأت ىلإ ىدؤيس اذه نأل ريخأت وأ أطخ ىأ ثودح

 ! لمعلا ىف اهنع ةفورعملا ةبيطلا ةروصلا ريغتت نأل اهضرعي
 ىكل ىركسع هبش ماظن ىف ةدئاملا ىلإ سلجن لمعلا نم ةدوعلا دعبو

 طقاست اذإف أطخ ةبسن ىأب درف ىأل حومسم ريغو بدأب ماعطلا لوانتن
 ترجفنا ضرألا ىلع وأ ةدئاملا شرفم ىلع نيتنبلا نم ماعطلا ضعب

 تقو ىضميف « خلإ ةلبه اي ةيبغاي » عون نم تاملكب اهحايصو اهتيبصع
 ءاطخا مظعم نا عم أطخ ىأ نم افوخ قلقو رتوت ةلاح ىف نحنو ماعطلا

 ىف نوكن نأك ىه اهددحت ةنيعم فورظو ةئيعم تاقوأ ىف الإ امهبعادأو
 كلذ ادع ايفو « تيبلا فيظنتب اهلاغشنا دنع وأ ماعطلا وهطل خبطملا

 بألا ثيدح امهعم ثدحتا نا وأ نيتنبلا بعادأ نا ىقح نم سيلف
 مامحتسالا « لامعأل ١ بلطلا تحت نيتزهاج انوكت نا ىغبني امبنال هلافطأل

 راونأ لك اهل ئفطن نا دبال موي لك ةددحم ةعاس ىف ارسق مونلاو ةفاظنلاو

 تابس ىف احورت ىتح كرحتتن الو ملكتن الف اههالخ انسافنا متكن ناو تيبلا

 مويلا حابص ةركبم ةعاس ىف ظاقيتسالا اعيطتسي ىكل كلذ لكو قيمع

 ىلإ اهقيرط ىف ىهو ةناضحلا |مهعدوتل مولعم تقو ىف اهعم لوزنلاو ىلاتلا
 كلذ هجاوتو اهنع امغر رخأتت ام اريثكف . ىديدحلا ماظنلا اذه مغرو اهلمع

 . حايصلاو رتوتلاو ةيبصعلاب
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 لعفي امك اليلق ىعم رماستلاو سولجلل نيتلفطلا مون دعب اًبتوعد اذإ امأ
 نم ظافلألا ضعب عامس نم رمألا ولخي الو ةففأتم ةهراك تءاج نيجوز لك
 ةحرحرم شم انأ « لغش هركب ىدنع انأ مانا هزياع ىقب انصّلخ اللاي ! عون

 تقو الو تيبلاو لمعلا نم ةنابعتوةقهرم (ئاد اهنأ نع الضف « كيز
 سلجن ال انحبصأ ىتح ىلاثمأ نم « نيحرحرملا ؛سانلا رعاشمل اهدنع

 لبقيال انايإ نمؤت اهنأ نع الضفو « انتانبو انتايح رومأ ةشقانمل ايوس
 تابجاو ىلإ ةيلئاعلا ءابعألا ميسقت مزلتست ةيرصعلا ةايحلا نأب شاقنلا

 نودو ايلأ امهنم لك اهيدؤي نا بجي ةجوزلاو جوزلا نيب رتميتنسلاب ةيواستم
 هدنع سيلو رصقمو لماخو ديلب وهف الإو ! للخ وأ ريصقت وأ ريكفت
 فرط لك مادام اهلا تقو الف سيساحألاو رعاشملا اما ! ةيلوئسملاب ساسحإ

 ناكف « ةليوط ةرتفل انأ تضرم نيح اهنم كلذ تبّرج دقو ! هبجاو ىدؤي
 بيبطلا اهب رمأ ىتلا ةقيرطلاب ناَّدعُي ءاودلاو ماعطلا مادام هنا ىعم اهفرصت
 نا ىلعو هجو لمكأ ىلع ىهاجت اهبجاو تدا دقلف امل ةددحملا تاقوألا فو
 ! ٌنتمأو كلذل ركشا

 ةليوط تارتفب اهلبق ةددحم ديعاوم ىف متت ةليلقلا انجورخ تارم ىتح
 ادبأ نكمي الو هيلع جورخلا نكمي ال مراص ماظنبو ةقدب ةددحت فادمألو
 ىننا لافطألا نع هيفرتلل وأ دحأ ةرايزل جورخلل ىنم ةئراط ةبغرل ةباجستسالا
 لك لمحت نع صوكنلا عم الو ءىش ىأ ىف مازتلالا دض تسل ىديس اي
 بسانتي نا طرشب أطخا اذإ لفطلا باقع دض الو « هتيلوئسمل ناسنإ
 عم اهلمع ىف اهسفنب سحتو ىتجوز لمعت نا دض الو « أطخلا عم باقعلا
 هئودب ايحن نأ . ٠ اندرأ اذإ عيطتسنو هدئاع ىلإ رظنأ الو اهلمعب متهأ ال ىْنا
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 رومألا جالع ةلواحمو ءىش لك ىف ةديدشلا ةيلآلاو رمئثسملا رتوتلا دض ىنكل

 اهم امههلماعت ىتلا ةديدشلا ةيبصعلاب اريثك ناتلفطلا ترثأت دقف ةيبصعلاب

 ىتلا ءاطحألا سفن نارركتو ءاطحألا ئتريثكو ءاكبلا ىتريثك اتحبصأف |مهمأ
 رييغتو اهحالصا اريثك تلواح دقف انا امأ . مهف ىأ نود اهيلع نابقاعت

 ثدحتت ىتلا بتكلا ىف ةءارقلا تنمدأ ىنا ىتح اهتيبصع فيفختو اهراكفا
 ناسنإلا ةرطفو ةيلاثملا ةرسألاو « لافطألا ةيبرتل لثمألا بولسألا نع

 بتكلا ةءارق عم ٠ هيف ىحورلا بناجلا لافغإ مدع ةرورضو
 نا اهعم ىتالواحم رخآ تناكو نييبصعلا صاخشألا عم لماعتلابةصاخلا
 سوفنلا ىدبي نا هللا ىسع جحلا ةضيرف ءادأل ىعم روهش ذنم اهتبحطصا

 ؛ ةكرحتم تالآ عم سيلو رشب عم لماعتت اهنأب ىتجوز رعشت ناو ةرئاثلا

 ىلإ ةدوعلا هركا نآلا تحبصأ ىننا ىتح اهرييغت ىف حجني مل كلذ لك نكل
 دوعأف بعتلا ىنكهني نا ىلإ تاقرطلا ىف لمعلا دعب ريسا لظاو ىتيب

 ام ىرأ الو عمسا الو اهب ىقتلا ال ىنح ةرشابم ماناو ىماعط لوانتاو تيبلل

 نا بجي اهيف حصنلا ىل هجوت نا وجرأو اهعم ىتالواحم لك تلشف دقل
 كتاملكب رثأتت اهلعل ةعمجلا مارهأ أرقت ىهف ةملك امل هجوت نا وأ هلعفا

 . هيلإ ىداشرا وجرأف ىتيحان نم روصق كانه ناك نا وأ هللا ءاش نا ةبيطلا

 نم ريصقت الو ىديساي كيلع مول ال : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو 0

 ىثيدح هجوأ فوس اذهل كتجوز ةديسلل باتعلاو هلك موللا انإو « كبناج

 . ةرشابم اهيلإ
 ىف سيل انتايح ىف هب متهن ام لكو ةداعسلا ىه ةيساسألا ةايحلا ةياغ نإ

 ايفو ةعورشملا قرطلاب انتداعس قيقحت ىلإ اهب لسوتن لئاسو ىوس ةياهنلا
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 ىلع لئاسولاب انمامتها ىغط اذإف . . هباقعل انضّيعي وأ انقلاخ بضغيال

 امهم اعيرذ الشف نوكت ةايحلا ىف انيعس ةلصحم نإف فادهألاب انمامتها

 الو ةياغ سيلو ةليسو كلمع نإف موهفملا اذهبو داجمأ وأ حاجن نم انققح

 ىلإ نمزلا دض كل ديحولا ةاجنلا قوط هنأك هيلع كصرح كعفدي نا ىغبني
 نوقشي ىديدح ماظن ضرف ةلواحم وأ كجوزو كيتلفط قوقح ىف ريصقتلا

 امك « هيلع صرح نم لذب امهم ناسنإلا هدقفي نا نكمي لمعلاف « هب
 نكمي ال هناف رمعلا امأ كلذ فورظلا تضتقا اذإ هريغي نا اضيا هل نكمي

 ام هيف قبطنو ديدج نم هايحن ىكل بيغلا ملاع نم هعاجرتسا وأ هلادبتسا
 ةلواحمو ءاقشلاو رتوتلا ىف ىضقناو عاض اذا نمزلا براجت نم هانملعت

 اي اريثك ءطولا ىففخف .اندحو نحن انبساني امل ارسق نيرخآلا عاضخا

 رعاشم لهاجت ناو بائتكالا نائروي ةينيتورلاو للملا نا ىملعاو « ىتديس
 دلبيو بحلا لتقي لمعلا ةرورض ىوعدب اهيف هتاراجم مدعو كتايح كيرش

 ضبن الو اهيف حور ال ةمظنم ةيرصع ةبآك ىلإ ةايحلا لوحيو سيساحألا
 مهنا ىلإ عجرت امنإ جاوزألاو تاجوزلا لكاشم مظعم نا (مئاد ىركذتو
 بادآ نم هب نومزتلي امب نيبرقألا مهلهأ عم اومزتلي نا ةلواحم ىندا نولواحيال
 نا عم ءابرغلا ةلماعم ىف اهب نومزتلي ىتلا حماستلاو سفنلا طبضو ةقايللا

 كش ريغب ةرداق تناو لماعتلا ةقرو ةياعرلا نسحب و فورعملاب ىلوأ نيبرقألا
 ىف كلذ نيلواحتال كنكل كسفن حامج حبكو كتيبصع ىف مكحتتلا ىلع
 تنك اذإ نآلا ىتح كلمع ىدقفت مل فيكف الإو كترسأ عم كلماعت

 رتوتلاو ةيبصعلا هذهب ءابرغلاو لمعلا ءالمزو كسيئر عم نيلماعتت
 كنع ىنغتسي نأ عيطتسي صاخ عاطقب ةفظوم تنآو ..نئيمئادلا

 ءىش لك كسفنل نيرربتو نيلواحتال كنكل نيعيطتست تنأف نذإ ةلوهسب
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 ةجوز لاوقأ نمو كلمع ءادا ىعيطتست ىكل تارورض اهناو ةقهرم كنأب

 امك نهجاوزأ عم ةقايللا دودح تاجوزلا تمنتلا ول : هنا ةديعس ةيكيرمأ

 صراوق هيلإ تعفدنا اذإ هناسل ىلع جوز لك ّضعل بارغألا عم اهب نمزتلي

 كلدابيال ىتديساي كجوزو جاوزألا ىلع قبطني أدبلا سفنو ! ملكلا
 كيلع ضرفي نا لواحي الو هناسل ىلإ ملكلا صراوق عفدنت الو كتيبصع
 . هل اقح هاريام

 لك نا نيروصتت اذامو ةكراشمب ةكراشمو ةّفرب ةقر هئيلدابت ال اذاملف
 ىذلا ىديدحلا كماظنو كندارال عضخم نا ىغبني ةريغصلا كتكلمم ىف نم

 . كيلع نيرخآلا قوقح مهفتل كنم ةلواحم ىندا ريغب كدحو كبساني دق
 ددبي ىذلا للملا رئاط درطل ىرورض رما رخآا ىلإ نيح نم ةايحلا ديدجت نا

 موي لك اهجوزل ىدترت نأب ةجوزلا نوبلاطي ءامكح ا ضعبو ةيجوزلا ةداعسلا
 امئاد اهب ظفتحتو هرعاشم هبنت ىكل « ةعبسلا ىمولاس ةعنقأك اديدج اعانق
 ةتسلا وأ ةعبسلا ىمولاس ةعنقاب كبلاطن ال نحنو « ناروفلا ةجرد دنع

 نم ءىشبو كُيتلفط عم ىرورضلا حماستلا نم ءىشب طقف كبلاطن نكلو

 ةليل لك ماتلا مالظالا هيلع نيضرفت ىذلا كتيب ىف ةايح لا ماظن ىف ةنورملا
 سيساحلالاو رعاشملا ةيمهشأل رابتعالا نم ءىشبو « برحلا نمز ىف مكنأك

 رخآ ىلإ نيح نم ةايحلا نيتور ىلع جورخلا نم ءىشبو ةيجوزلا ةابحلا ىف
 ءىش ال هنأب ىعم ثعنتقا اذا ريسعب كيلع كلذ لك سيلو سوفنلل اجيورت

 . ءايوسأ ءادعس ءانباو ةديعسو ةئداه ةيجوز ةايح لدعي ةايحلا ىف

 ىبلطت نأل ةعاجشلا كسفن ىف نيدجت لهو ؟ كلذب نيعنتقت لهف
 ىلإ كتجاح تفشتكا اذإ صصختم باصعا بيبط نم ةيبطلا ةدعاسملا

 . لاوحألا نم لاحب كيلإ ءىسي الو هيف ءىشال رما وهو كلذ

 نحل



 !ةروشملا

 دق اهجوز نكي ملو اهيراقأ دحا تجوزت دقو ريبك بترمب ةفظوم ىتنبا

 ءانب ىهتني نا ىلا ائثؤم انكس اهجوزو ىتنبا تيطعاف دعب هتقش ملست

 نم ةليوط ةزاجا ىلع لوصحلل ترطضاو ىتنبا تلمح مث . ةيجوزلاةقش
 ةريغصلا ةرسألا معدب رطاخ بيط نع تمقف ةدالولاو لمحلل اهلمع

 ىتنبا تبجناو اهمادقا ىلع فقتو اهلاوحا نسحتت نا ىلإ ايدام ةديدجلا

 اهجوز نكلو اعم ارفاسو جراخلاب لمع دقع اهجوزلو اهل ءاجو اليمج الفط

 ةصرفب تحضو هتبغرل تباجتساف ديلولا لفطلا ةياعرل غرفتلا ا لضف

 اهتدحو ببسب تضهجا اهنكل ةيناث ةرم تلمحو ريبكلا بترملاو لمعلا
 تلمح ىرخا ةرثف دعبو . لمحلا لالخ لهألا ةياعرل اهداقتفاو انع ةديعب

 ىتح لمحلا ةرتف اهلفط عم انئيب ةماقالل اهجوز اهلسرأف ةثلاثلا ةرملل
 مو . . اههاجت الماك انبجاوب انمقف اهضاهجال تدا ىتلا فورظلا رركتتال
 هتدالول ةلماكلا انتياعرب هانطحاف رخا دولومب تقزرو ىداملا معدلا فقوتي

 امم مغرلاب مالسب ةدالولا ترمو ىضاملا ءاتشلا ىف ديدشلا دربلا هجوم لالخ
 كلذ لالخو . هلل دمحلاو هجالع مت ىوئر ىبعُش باهتلا نم اهبحاص
 هجبو متا ىلع اهشرفو اهيلإ ىتنبا ثاثا لقنب انمقف ةيجوزلا ةقش دادعا ىهتنا
 هراظتنا ىف هيلفطو هتجوزو الماك هتبب دجوف ةزاجإلا ىف اهجوز ءاجو

 اليل



 مايهلا ىتنبا جوزب اذإف . . اهعم اندعسو . . ةريغصلا هترسا هب تدعسو

 ماما ىل لوقي هب اذإف هيلإ تهجوتف ماه رمأ ىف ىنريشتسيل مايا دعب ىنبلطي
 ديرأ ىناف اذهلو تاجوزلا ددعتب حمسي عرشلا نا ىف ىمعاي كيأر ام ىتنبا
 ! ىرخأ ةرم جوزتا نا

 هرظتنت تناك ىتلا ةعيطملا ةليمجلا هتجوز مامأو ثدح ام هللاو اذه

 ملف تملكت مث لاق امم تلهذ دقل . هتدوع ذنم اهتياعرب هتطاحاو ةفهلب

 نم رمألا ىلو هلوقي امو صوصخلا اذه ىف فيذحلا عرشلا هب لوقي |هب الإ هبجأ
 اذه لثمل ةرورض كانه تسيلو ىناكسلا راجفنالا نم ىناعت اندالب نا
 هيلع هللا معنأ دقو همرحتالو هفلاختال هتجوزو . . ءىش هصقني ال نمل جاوزلا

 ىتنبا امأ . ءىش ىأ نم الو باجنالا نم امورحم سيل وهف نيليمج نيلفطب

 اهتقفاوم ةرورض نم نأشلا اذه ىف نوناقلاو عرشلا هب ىضقي |مب هتباجا دقف

 ىبأت ىهو « كلذ اهسفن ىلع تبا اذا ناسحاب اهحيرست وأ . . هجاوز ىلع
 دقو ؟ كلذ ىف ىديساي كيأر امف رمألا اذه ببسب ردكو قلق ىف تشاعو
 نم رورس لكب انئابعأب انمقو ةداعسلاو ةحارلا هل رفونل انعسوب ام لك انلعف

 وهو هنع موقا نا ىنم بلط نسملا خيشلا انأو ىننا ىتح . . انتنبا لجأ

 نم كلذ ىف ام مغر ايضار اهب تمقف هتجوز ةزاجا تاءارجاب « دوجوم

 اهيلع جاوزلاب ىتنبا بلق رسكي نا ىف ىنريشتسي كلذ دعب مث لع ةقشم
 ؟ هل لوقأ اذاف كلذ ىف ىيأر بلطيو

 عنصاف حتست مل نا ىديساي هل لق : لوقأ ةلاسرلا هذه بتاكلو ل

 رمألا اذهب كتنبا ريدكتو كريدكتو كجارحا نم لجخي ال نم نأل !تئشام

 ةزاجا لوأ فو . . عبرأ وأ تاونس ثالث ىوس اهنم هجاوز ىلع ضمي انو

 لكيلا



 دارأ ولف كلذ عمو . عانقالاو ةشقانملا هعم ىدجتال دق اهيلإ اهيف دوعي

 جوزتي الا هتجوزل طرتشا اذإ لجرلا نا هل لوقت نأ عيطتست كناف ةشقانملا

 ءاهقفلا ناو اهيلع جوزت اذإ قالطلا اهقح نم ناكو طرشلا اذه همزل اهيلع

 طرتشت مل نإو ىتح هنا ىنعمب « اظفل طورشملاك افرع طورشملا نأ نولوقي

 افرع همزلي طرشلا اذه نإف ٠ اهجوز اهيلع جوزتي الأ اهجاوز دقع ىف ةأرملا
 ناذتنتسا طرش ءاج انه نمو « اهيلع جورت اذإ هنم قالطلا قح اهيطعيو

 اهجوز جوزت اذإ قالطلا اهقح نم ناك الاو نوناقلا ىف اهتقفاومو ةجوزلا

 . اهيلع
 ةبغرلا هذه هل رربتال كتلاسر ىف ءاج اهبسح كتنبا جوز فورظ لكو

 رقم ىلإ هتبحاصم نع هتجوز تعنتما اذا الإ ٠ الوبقم اريسفت اهرسفتالو
 ادع اهيفو اهنع هبايغ روهش لالخ ةجوز ريغب ةايحلا ىلع وه ربصي ملو هلمع

 ةردقلا طرش الو مكاق ىناثلا جاوزلا اذهل لوبقملا ىعرشلا رربملا الف .« كلذ

 تحت نم جرخت « ةديدجلا ةريغصلا » هترسا دكت مل نم وهو رفاوتم ةيداملا

 ؟ رطبلا اذه ىنعم اهف . . عيباسأ وأ روهش ذئم الا ىداملا مكمعد ةلظم

 ابودنم الو ابجاو ارما سيل ددعتلا ناب هٌركذو كلذ لك هل لق ىديساي

 ةردقلا طورش هبلاطل ترفاوتو ةيعرش ةرورض هل نكت ١ ام هناو الضفم وأ

 نس نإف 2 ازجعم اطرش نوكي داكي ىذلا قلطملا لدعلاو ةيحصلاو ةيداملا

 لضفا ةيفاضإ ةيدامو ةيفطاعو ةيسفن ءابعا الو لكاشم الب ةيعيبطلا ةايحلا
 اهجوز عبتت ناب كتنبا حصناو . رشاعي نميو هسفنب ةمحرلا ىلإ ارثك برقاو

 ل ل رع ل

 اهب ةمحر اهنع عجري هلعلف اقانتخا اهتدازو انتايح تقشأ ىتلا تاعلطتلا

 . مالسلاو . . انبو كبو

 ليت



 ةسليبقلا

 . نيمومهملا ضعب رطاوخ دهام اهيف لعل ىتصق كيلإ بتكا
 دقلف هللا نذأي نيح ةداعسلا نم مهظح اولاني نا ىف مهتقث مهيلإ ديعيو

 موي لك هأرا تنك باش ىل مدقت نيح ىرمع نم نيرشعلاو ةثلاثلا ىف تنك

 ىنلدابي نا ريغب ةلماك تاونس ثالث ةدمل . . ةيلكلا ىلإ ىتدوعو ىباهذ ىف

 هتببحاو « ةقيمع ةتماص ةقالع انئيب تأشن دقف كلذ مغرو ةدحاو ةملك

 مدقتو دوعوملا مويلا ءاج مث . . ىنانمتو ىسفنل هتينمتو ىنبحاو اهلالخ نم
 ليوط نمز ذنم هنع ءىش لك فرعاو هفرعأ تنك ىنأكف ىنبطخي ىترسأل
 طيسب ببسب ىبأ ضرتعاو . . ىلوألا ةظحللا نم هيلع ىتقفاوم تنلعأف
 تاوخا الو هل ةوخا الو . . ريغص وهو الحر هاوباف . . امامت ديحو هنأ وه

 وه ديربالو ائيش هنع نوفرعيال . . ةقرفتم دالب ىف نوشيعي نوليلقلا هبراقاو
 الئاق هنم ىجاوز ىبا ضفرو اريغص هنع اولخت نا دعب ائيش مهنع فرعي نا
 . . اهدحو ةايحلا هجاوت نأ عيطتستالو اهجوز لهأ ىلإ جاتحت ةاتفلا نا

 نل هنا نلعأ ىبأ ةدارا ريغ ىلع هب ىكسمت ببسبو .. هيلع تررصاف

 دحاب تلمعو ىتيلك نم تجرخت دق تنكو « هنم ىجاوز ىف ىندعاسي
 ءبع اندحو انلمحتف « اسدنهم لمعو ىبيطخ جرختو « ةينهملا بتاكملا

 عمو . . ابيرقت ثاثا الب نيتفرغ نم ةريغص ةقش ىف انفافز متو « انجاوز
 4 ةدمل ةفشقتملا ةايحلا انهجاوو . . ىمالحأ ٌّسعو ىتنج تناك دقلف كلذ

 ذو



 ىنكل ليمج ثاثأب اهثثؤن ناو عسوا ةقش ىلإ لقتنن نا انعطتسا ىتح تاونس

 ءابطألا ىلع ددرتلا نم سأيا ملو . . تاوئسلا هذه لاوط الافطا بجنأ مل

 . باجئنالا عيطتسا نل ىنا ىهو ةرملا ةقيقحللاب ىنوهجاو ىتح

 شاع ىذلا وهو .. ىجوز ةريح مملأ تنك تاوئسلا هذه لالخو

 . . لهألا مادعنا هوضوعيل ءانبألا لإ فهلتيو هتايح ةليط اديحو
 عيطتسيل قالطلا ىجوز نم تبلط . . قيمعلا ريكفتلا نم ةرتف دعبو

 ىنضوعي ةايحلا ىف رخآ اقيرط اضيأ انا ذختألو ادالوأ هل بجنت نم جوزتي نا

 اضفر ىقالط ضفرو ةمراع ةروث ىجوز راثو ٠ صقن نم هب سحأ امع
 ءاقدصا نوكنس اننأب ديهج دهج دعب هتعئقاو هيلع تحمل ىنكل . .اتاب

 هتبغرب وه سحي نا لبق نآلا قالطلا متي نا لضفألا نم ناو ؛ رمعلا لاوط

 تدعو ىقالط ىلع قفاو ةليوط تارواشم دعبو . . ىرخأ نم جاوزلا ىف

 نم ماع دعبو دعبلا ىلع رخآلاب انم لك ماتتها رمتساو ىترسأ تيب ىلإ
 اهيلع هتقفاوف اهفورظ لع ضرع ىرخأ نم هجاوز رمأ ىف ىنراشتسا انقالط
 ىف نادلو هدنع لضاف لمرأ نم جاوزلا انأ تلبق روهشب هدعبو اهجوزتو

 ةسيبحلا ىتمومأ لك هيلفط ىف تغرفاو هتجوزتو ةعباسلاو ةرشاعلا نس
 نيح ىتايح تاظحل دعسأ تناكو  امهمأ نم اهبنامرح نع امههتضوعو

 الا ىنايداني نأ امههيلع تمرحوو « « امام » ةملك امهنم ةرم لوأل تعمس

 !ةليمجلا ةملكلا هذه

 ىقلطم رفاسو .. ةديعس ىئانباو لضافلا ىجوز عم ىتايح تشعو

 تضمو ةلفط بجناو كانه شاعو ةيبرعلا لودلا ىدحا ىلإ هترسأ عم

 نس ربكألا ىنبا غلبو رمعلا نم نيعبرألا تزتجاو اعيرس رمعلا تاونس
 اضرم ىجوز ضرم ةأجفو ةرشع ةعباسلا نس رغصألا ىنباو نيرشعلا
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 نم روهش دعبو . . . هيدلول ىتياعر ىلإ انئمطم انايند رداغو . . افطاخ

 . . هتياعرب ىلوألا مهنا ةجحب مهل نيدلولا اومضي نا ىجوز لهأ دارأ هتافو

 ىادلو امهو . . امهنع اعافد تلتاقو . . لبسلا لكب هتمواقو كلذ تضفرف

 ملستسا ىتح رارصا لكب كلذ ىانبإ ضفرو . . ىديب امههتيبر ناذللا
 نيدلولا ةياعر نيبو بتكملا ىف ىلمع نيب ىتايح تلصاوو ىلامهوكرتو لهألا
 . حاجن لكب (هتسارد ىف نامدقتيو اهب رخفا نيباش احبصأ نيذللا
 جراخللا نم دوعي لوألا ىجوزب اذاف عيرسلا اهضكر رمعلا تاونس تلصاوو
 ذنم . . ةبرغلا ىف هللا ةمحر ىلإ اهمأ تلحر نا دعب هتنبا ىه ةباش ةاتف هعمو

 . . . اتلاصفنا نم اماع 18 نم رثكأ دعب ىرخأ ةرم انيقتلاو . . نيماع
 . . اهاضتحا ىلع فهلتاو . . ةرم لوأل اهارأ نيح ةاتفلل قفخي ىبلقب اذإو

 نم اهبجنا نا ىلاردقم ناك ىتلا ىتنبا اهنا ىل دكؤي ىلقعو ىمسج ىفام لكو
 اذهب اذإو « باجنالا ىل دارأ دق ىلاعتو هناحبس هللا ناك ول ىجوز

 اهنأب بيجع عانتقا ىلإ تيهتنا ىتح موي لك ىدنع مخضتي ساسحالا

 ! ! اهيف ىل بنذال بابسأل ىريغ ةأرما محر نم اهبجنا اهابأ نكل انا ىتنبا
 ضرع نيحو .. ىبلق نيرخآلا دلو مساقت ةاتفلا هذه تحبصأو
 معن .. ةثالثلا ىئانباب تئجوف ىرخأ ةرم انلمش ديعن نا ىقلطم َع
 فقس تحت اعم شيعنل جاوزلا لوبق ىف لع نوحلي ىتنبو ىادلو ةثالثلا

 ىل حبصأو هتيب ىف ةسمخلا نحن انشعو ىرخأ ةرم ىجوز تجوزتو . . دحاو
 تلاوتو .. اهب دعسيو اهاعري ةليبق ىجوزل حبصأو . . جوزو ءانبا ةثالث
 اماقاو ىتنبا نم جوزت مث . . لمعو . . ربكألا ىنبا ربكف اعيرس دهاشملا

 ةنبا ةليمج ةأتف هل تبطخو . . رغصألا ىنبا جرختو . . تيبلا سفن ىف انعم
 اناكراشي ناو انعم اميقي نا وه هب ادعس ىذلا لوألا ىطرشو انل بيط راج

 ةريبكلا ىترسأ ىعراو لمعأ تلزامو . . نيسمخلا انأ تغلبو . . انتايح
 كل بتكا اناو اخارص ايندلا المي ىذلا ريغصلا ىديفحب اددع تداز ىتلا
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 ايف ريخلا نا ءانبألا نم امرح ةأرما لكو لجر لكل لوقأل ةلاسرلا هذه

 ادج- نكم ءانبالا نم نامرح لا نع ىسفنلا ضيوعتلا ناو . . امل هللا هراتخخا

 نم اهتمرح نملو هتجوز نم رادقألا هتمرح نمل لوقألو ٠ ةليسو نم رثكأب
 نيح ةداعسلا نيحتو ضيوعتلا ءىجي دقف . . هللا ةمحر نم اسأيي الأ اهجوز
 ناو . . هللا انل هراتنا مب ىضرن نا وه (ئاد مهملاو تاومسلا قلاخ اهب نذأي

 . اركشو . . ةبخاصلا ةريثكلا ةايحلا هوجو ىف ءازعلاو ضيوعتلا سمتلن
 ابح عشت ىتلا ةيضارلا ةبحملا سوفنلا : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو

 اهيلإ ىه عست مل ناو ىتح . . ةداعسلا اهيلإ ىعست . . نيرخآلل ءاطعو
 . اهلّينل ادهج لذبت لو

 هذه ىف هنم تمرح امع ىولسلاو ءازعلا ىدجت نا ىف بجع الف اذهل

 . ءاحخإلا اهنيب عمجيو بحلا اهللظي ىتلا ةليبقلا
 لك دعب لوألا كجوز عم ىرخأ ةرم كلمش عمتجي نا ف بجعالو لب

 تنكام ىتلا  ةبيرغلا ةيماردلا فورظلا هذه لظ ىفو تاوئنسلا هذه
 نمزلا ناو . . بيجع لك ندلي ىلايللا نا اديج فرعا ىننا الول اهقدصال
 . ءانثتسا ريغب نيفلؤملا مظعأ وه

 ظفلي نا ليبق هتايح طيرش « تناك » ىناملألا فوسليفلا ضرعتسا دقل
 ! نسح . . اذه : لاقو مستبا مث . . تاظحلب هسافنأ

 نا ىلع ارداق نوكي نا وه ريخ نم ناسنإلل ةايحلا همدقتام لضفاو

 تل ل
 ! نسح . . اذه : ىناملألا فوسليفلا

 اضرلا ىلع مهسوفن تعط نمالإ اهلانيال يديسايب ئربك ةزئاج اهنكل

 . ءاطعلا ىلع ةردقلا ىلعو . . اهجاومأ مهبلإ | هلم ام ناكر ةانحلا لقتو
 ائينهف ءالؤه نم ةدحاو كنا كشالو نيرحتالا داعسا ىف ةداعسلا راعشتساو

 . ةديفملا ةلاسرلا هذه ىلع كل اركشو كب ةديعسلا كتليبق كل

 ل



 ليحتسسملا

 مكو تنزح مكو تاونس سمح نم رثكأ ذنم ماظتناب ةعمجلا ديرب عباتا

 نأل لبق نم كيلإ بتكا نا ركفأ مل ىنكل كئارق لئاسر ضعب عم تضرم
 بتكا نأ تررق مث . . الح اهل وجرأ ال ىننألو . . ادج ةكئاش ىتلكشم

 نأ نم امهيف كل ناوكشي نائراق اهب ثعب نيتللا نيتلاسرلا تأرق نأ دعب

 اذإ ةجوزلا نأب امهيلع تددرو « امل هللا هلحأ |هيف امهيلع ناعنمتت امهيتجوز

 ىتح ةكئالملا اهتنعل اهيلع نابضغ اهجوز تابو « اهجوز نع تعنتما

 ثيدحلا ىف ءاج امك (« بتق ١ رهظ ىلع اهجوز اهبلط ولو ىتح حبصت
 كل ىورال كردص ىل حسفت نا وجرأ اذهل « هب تدهشتسا ىذلا فيرشلا

 . . ةلكشملا نم رحلألا بناخلا

 دق تنك ىجاوز لبق « ماع نم تجوزت ةنس ١5 ىرمع ةديس انأف

 ببسب لوألا ىبيطخو انأ قفتن ملو رخآ صخشل ابيرقت ةنس ةدمل تبطخ
 لكاشم دعب ةبطخلا تخسفف هتايلوئسم نم هلصنتو ةيداملا لكاشملا ضعب

 دعبو « ةبطخملا خسف الإ ايندلا ف لح ىأ نولضفي نيذلا ىلهأ عم ةديدع

 نيرشعلاوةثلاثلا تغلب نا ىلإ ةرتفل تلمعو ةيعماجلا ىتسارد تيبنا كلذ

 نم ديدش ىبصعو ىسفن طغض تحت تشع كلذ لاوطو ىرمع نم
 دق ةنالفو ةنالف نأ امك . . ةريطخ انس تغلب دق اولاق امك ىنأل ىترسأ
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 تقفاوف . . جاوزلا نم ىل دبالف اذهل اليوط نع اوربص مهناو . . اتجوزت

 ىنعجشو . . هب رعت نم طقف نيعوبسأ دعب ىلاح لا ىجوزل ىتبطخ ىلع
 ةرسأ نمو ميركو لكشلا لوبقم هلمع ىف حجان باش ىنهم هنا كلذ ىلع

 ةبطخلا نم نيرهش دعبو « ةنس ١5 ب ىنربكي ناك ناو « ىنبحيو ةبيط
 درجم انتاءاقل مظعم تحبصأو . . عابطلا فالتخا ببسب لكاشملا تأدب

 ريغو ةلوبقملا ججحلا ىتشب هعم جورخلا نم بربتا تأدبف تانحاشم

 ىتبغرب ىمأ تحراصف هعم رارمتسالا عيطتسا نل ىنأب تعنتقا مث ةلوبقملا

 ىف تخرص ىتح عوضوملا اذه ىف ةملك لوأب تقطن نا امف ةبطخلا خسف ىف
 تنك اذإ ىنأبو . . ادبا كلذب ىل حمست نل اهنأب ةراهنم هبش ىهو ىهجو
 اذإ سانلا لوقيس اذام ذإ عوضوملا اذه ىف ثدحتألف اهيبا لتقو اهلتق ديرأ

 اهحتافا ىتلا ةريحألاو ىلوألا ةرملا تناكف . . ةيناثلا ةرملل كتبطخ تخسُف

 لوقأو ةلوبقم ةايح ىف لمألاب ىسفن ىثما انأو جاوزلا متو « رمألا اذه ىف
 ةايح كلذ مغر نشعو نببحي ال نم نجوزتدق تايتف نم مك هنا ىسفنل

 دعب ىرعاشم كل فصأ نأ عيطتسا الو . . فافزلا ةليل تءاجو « ةديعس

 تبصتغا ىننأب اهدعب تسسحا دقلف . . ةيعيبطلا اهتيابن ىتح تمت نأ

 فرقلاو لجخلاب روعشلا نيب حجرأتي بيرغ ساسحإ ىنالوتو ..
 كلت ىف تسسحاو تأيقتف نايثغ ةلاح ةأجف ىنتباتنا مث هركلاو طخسلاو

 مل نيذللا ىمأو ىبألو لب اهفعضلو ىسفنلو ىجوزل ةديدش ةيهاركب ةظحللا
 ىكل هبحأ ال اصخش جوزتا نا لع ضرف ىذلا عمتجملا لكلو ىنامحري

 ! لاقلاو ليقلا نم وجنا

 لان املك عشبلا ساسحإلا سفن سحا انأو ىديس اي ةليللا كلت لنمو
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 ! ةدشب أيقتأ مث تبصتغا ىناب ةرم لك رعشاف . . ىعرشلا هقح ىجوز ىنم
 ترطيس مث .. نآلا ىتح لمحأ ملو لاح ا هذه ىلع روهشلا تضمو

 ىلع تبظاوو باجحلا تيدتراف اديدش ابضغ ىلع بضاغ هللا نا ةركف ىلع
 (ى اءوس تدادزا لب نسحتت مل ىلاح نكل « ميركلا نآرقلا ةءارقو ةالصلا

 ىلإ تولخ املك ةليوط تاعاسل ءاكب تابون ىنباتنت تحبصاف ىجوز لوقي

 هلدابأ نا نم سأيي أدب مث .. ةليوط ةرتف ىجوز لع ربصو ىسفن
 ةديدش انتقالع تحبصأو ةيهاركلا ىنلدابي ةاجف حبصأف ..بحلا

 « هرعاشم ةقيقحب رحآلا حراصي نا كلذ مغر اندحا عيطتسي الو . .رتوتلا

 ىجوز ىلع عنمتا تأدبف نيرهش لوح ذنم اريطخ اروطت انتقالع تروطت مث

 ضعب درتسا ىنلعجت ىتلا ةديحولا ةقيرطلا ىه هذه نأب سحأو هبلطي اهيف
 لعفا ىننا ؟ كلذ ىلع ىنمولي نأ دحأ عيطتسي لهف . . ىتيمدآو ىتمارك

 ىنكل هلبقتاو ىجوز نم برقتا نا اريثك تلواح دقو  ىنع امغر كلذ
 ىنأل ةروشملاو حصنلل ابلط كل بتكأ ال انأو ٠. اماقق كلذ نع ثرجع

 اذإ هناو ىمأو ىبأ امه تاهمألاو ءابألا نم عون ىأ نآلا تفرع دق كنأ دقتعا

 . هنيعب ليحتسملا وه قالطلا ناف . . ةميرج امهدنع ةبطخلا خسف ناك

 ىل اوسمتلت ىكل امنإو .. كئارق رعاشم ىذوأل كل بتكا ال ىنأ اك
 لهأل ةيحض ىنناب سحا انأف انايحأ تارطضم لعفن !يف رذعلا ىتاليثلو

 ىتح هبحا ال اصخش جوزتا نأ لع ضرف ىذلا سانلا مالكلو عمتجمللو
 وجرأو . . اثالث وأ نيثرم تلشفو ىتبطخ تخسف دق ىننا ىنع لاقي ال

 ايساق كمكح نوكي الأو .. هيف انأ امم ىنصلخيو ىندعاسي نا هللا نم

 . كل اركشو . . هيناعأ ام ىنيفكي هنأل . . لع

 ليحل



 . . كيلع ىتوسقب كبعاتم ديزأ نل : لوقأ ةلاسرلا هذه ةيتاكلو ال

 . . هسفنل انايحأ ةداعسلا بلطي ىذلا ناسنإلا رمأ نم بجعتا ىنكل

 اذإف . . اهب هسفن لغشي الو هرابتعا ىف نيرخآلا ةداعس عضيال دق هنكل

 نم هسفن ىفعاو . . تاهاجتالا لك ىف همولو هتامابتا قلطأ هيعس باخ

 نم ادبا وكشن ال اننكل . . انظوظح نم اعيمج وكشن دق اننأف اذهل مول لك

 . انريبدت ءوس وأ انلوقع

 بناجلا  اهتيساسح مغر  فشكت كتلاسر نا . . ةباشلا ىتديس اي

 « اهسيساحأو اهتاريبعت ىف ةقداص ةلاسر ىهو . . ةلكشملا نم العف رحآلا

 ززقتلاب ساسحالا اهباتنيو تبصتغا دق اهنأب سحت هركت نيح ةأرملاف
 تملظ كنكل . .نيناعت ام كردأ انأو . . ههركت نم اهملان اذا نايئغلاو

 تنأو هنم جاوزلا تلبق نيح ءوس ىأب كردابي مل اناسنا تملظو كسفن
 اهتحتاف نيح ةضفار كهجو ىف تحاص دق كمأ نا درجمل ايلخاد هئيضفرت

 نأل وأ .. اهلبق ةلشاف ةبطخ ةبرجت ةبحاص كنأل وأ ةبطخلا خسف ىف

 لاقلاو ليقلا نم كسفن ىلع نيقفشت كنأل وأ نجوزت دق كتاليمز ضعب
 ةيصخش تاباسح تاباسحلا هذه لك نا ىه ةلكشملاف . . نيلوقت امك

 كرارق تينب دقلف . . ديعس جاوزل اساسأ ادبا حلصت الو كدحو كصخت

 . . اهدحو اهساسأ ىلع جاوزلاو رارمتسالاب كرارق مث . . ةبطخلا لوبقب
 ميركلا حجانلا باشلا اذه وه هلك عوضوملا ىف ايساسأو اماه افرط تيسنو

 ةداعسلا بلط دق هنا ىوسةميرج بكتري ملو مثأي مل ىذلا لكشلا لوبقم

 لبقاو هنم تجوزتو هتلبقف كتبطخل مدقتو اهباوبأ نم تويبلا لخدف هسفنل
 ىف رجفتت ميحجلا عيبانيب اذإف بحي نم عم ةداعسلا ىلإ علطتي وهو كيلع

 ل



 هل ةديدشلا ةيهاركلاب نيرعشت كب اذإو .. ةانج بلذ ريغب ههجو

 سفن ىلع |ىتايح رمتست مث « سانلا لكلو كسفنلو كيوُبألو عمتجملبو
 نيلوقت امك موتكملا هركلا كلدابي أدبف بحلا هيلدابت نا نم سئي نا ىلإ لاخ'
 ىتح كب هكسمت ليلدب ةيقيقح ةيهارك كهرك دق هنا ىف كشا تنك ناو

 اببس نوكي نا نكمي الفط ابجنت مل امكنا مغرو . . هل كرجه مغر نآلا

 ول اذام كماليا ىف ةبغر ةيا ريغب ىتديس اي كلأسأ ىنيعدو جاوزلا رارمتسال
 كلثم هل ةجوز رادقالا هل اهيراتخا نم ناكو . . كاحخأ باشلا اذه ناك

 عم همه كقيقش كل اكش مث . . جوزلل عفاودلاو ليصافتلا لك ىف امامت

 ىل ىلوقو هنم جاوزلا ىلع اهمغري ملو اهقح ىف رصقي مل ىتلا ةباشلا هتجوز
 اهنم نيلبقتس تنك له ؟ اهيف كيأرو اههاجت كساسحا نوكيس اذام ةنامأب

 رقتسا ناسنإ نم جاوزلا اهمامتال نآلا اهب نيرذتعت ىتلا راذعالا هذه سفن

 تملظ دق كلذب اهنا نيرت نلأو . . فافزلا لبق نم هنم روفنلا اهردص ىف

 هلبقتت لقألا ىلع وأ هبحت نا ريغب هتجوزت نيح اهسفن تملظو كقيقش
 مل اذامل ةمئال ىلءاستت نلأ . . امههنيب بحلا ةرشاعملا قلخت نا ىف لمأتو ايناسنا

 ىلإ اهب لصي ىذلا ززقتلاو روفنلاو ةيهاركلا سوؤك هعّرجت نا نم الدب هضفرت
 لك ترجا ابمأل ةينانالاب اهيمهتت نلأ . . ؟ امهنيب قالت لك دعب نايثغلا دح

 ؟ اهدحو ةيصخشلا اهعفاود نم ساسأ ىلع اهتاباسح
 اهنال نيوبألا طغضل دمصت نا عيطتست تناك اهنا ةحارص ىلوقت نلأ

 لوقت نلأ . . هركت نم جاوز ىلع ةياهنلا ىف اهامغري نلف نّيددشتم اناك امهم
 نم عزا رربتال ةريغص نس ابناو ةئس “١1 وأ ١١ اهرمعو تجوزت دق اهنا

 ؟ نيرخآلا مالكو عمتجملا نع ثيدحلا الو جاوزلا ىف رخأتلا

 لحل



 اهنع لصفني ناب كاخا ىحصنت مث ةقداص ىتديس اي كلذ لك ىلوقت نلأ
 ىلوقت نلأ ؟ هنم جاوزلاب نملحيو نينمتي اهنم لضفأ نه نم نا هل ةدكؤم
 ؟ ىتديس اي ةناماب كلذ لك

 لعف امع هتيلوئسم نم ناسنإلا لصنتي الأ سفنلا عم ةنامألا نم نإ
 هانفرتقا ام ةيلوتسم مهلمحن الأ ةمحرلاو لدعلا نمو « نيرحتآلا ىلع اهيقليو

 انسفنأ قح ىف انريصقت وأ انتاباسح أطخب لقألا ىلع وأ انتدارا ءلمب

 نم ليلق ءىشب نكمي ناك تارابتعال ةيدج ةمواقم الب انمالستسابو
 نيجوز نيب فالخ ىف ميركلا لوسرلا لصف دقل . اهل ملستسن الأ دومصلا

 : تلاقف هيف اهيأر نع اهأسف اهجوز نم قالطلا تبلط ةجوزل عمتساف
 ىأ « « مالسإلا ىف رفكلا هركأ ىنكل انيد الو اقلخ هيلع ركنا تسل )

 اهعفدت نا ىشختو ههركت (نإو هبحتال اهنكل هنيد وأ هقلخ نم وكشتال اهنأ
 . اهيلع اهبر بضغب ءوبتو مثأتف اهيلع هقوقح ىف اهريصقت ىلإ هل اهتيهارك

 معن تباجأف « اهرهم تناكو ) هتقيدح هيلع نيدرتأ : لوسرلا اهأسف
 . ةدحاو ةقلط اهقلط اهجوز لاقو هتقيدح هيلع ىّدر اهل لاقف

 اهنيقي ىف رقتسا اذا مثأت الأو اهريغ ملظت نا ديرتال نم لعفت اذكهو
 ولو ههاجت اهرعاشم ريغتت نا ىف ال لمأ ال هناو اهجوز تهرك دق ابنأ
 اهطبري نكي مل اذإ ةصاخ لئاسولا لك دفنتست نا دعبو هل ىسفنلا لوبقلاب
 ءاونأ نم مهتيامحو مهتياعر لجأ نم ةيحضتلا نوبجوتسي ءانبا اهجوزب
 درجمل اهقامعأ ىف ههركت جوز ةرشاعم ىف ةباش ةجوز رمتست نا امأ « ةايحلا
 عمتجملاو اهترسأ هجاوتو جاوزلا ىف اهلشفب اهسفن هجاوت نا ديرتال اهنأ
 طقف تسيل اهنأل ! اهجوزلو اهسفنل هنيعب فعاضملا ملظلا وه اذهف كلذب
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 همرحت اهتأل اضيأ امنإو هبحتال نم رشاعي هنأب ريرملا ساسحالاو ماليالإ هعّرجت
 هب رخفت ىرخا عم اهعم اهدقتفا ىتلا ةداعسلا دجي نا ىف عورشملا هقح نم

 . ةداعسلاو بحلا ةحنجاب هللظتو هاوبتو
 ىدحا ناسل ىلع فييردنا ىسورلا ىحرسملا بتاكلا لاق دقل

 ةايح نم عشبا ىرأ الف ضرألا لوح ىئظان ريدأ ىننا : ةرم هتايصخش

 ! ناسنإلا

 ةرابعلا هذه ناب سحا ىنا الإ . . ةيمؤاشتلا حورلا هذهل ىضفر مغرو
 هذه نا اهترارم نم ديزيو . . سانلا ضعب ةايح ىلع قّدصت ةمئاشتملا
 نم تسيلو . . هسفنبو هسفن ناسنإلا عنص نم انايحا نوكت دق ةعاشبلا

 ! ىتايحت كلو نيرخآلا عنص
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 كل فرتعأ نأ ديرأو « ىرمع نم نيثالثلاو ةيناثلا ىف ةلمرأ ةديس انأ

 ادهيلو . . حيرتسأل كل فرتعا نأ ديرأ معن ! ىجوز تلتق دق ىننأ

 مل ىنكلو « العف ىجوز تلتق دقل . . راهن ليل نآلا ىنقرؤي ىذلا ىريمض
 ىربكتو ىدانعو ىئايربكو ىئابغب هتلتق انإو « ةطلبلاب الو روطاسب هلتقأ

 . هنم ىتابلط ةرثكبو هيلع ىئالعتساو
 ىدحاب ةفظوم انأو افظوم لمعي وهو تاونس ىنايث ذنم هتجوزت دقلف

 الأ هلوبقل هيلع تطرتشا هل ىتبطخل لوألا مويلا ذنمو « ةيموكحلا تائيهلا

 تيب ىف هيف شيعأ ىذلا ةايحلا ىوتسم ىل ئيبي نأو جاوزلا دعب لمعأ
 لئاهلا قرافلا مغر « ىتوخا تاجوز هشيعت ىذلا ىوتسملا سفنو «ىلهأ

 تعبقو لمعلا تكرتو « انجوزتو « ايضار كلذ لبقو . هلحدو مهطوخد نيب

 قاضإ لمعب قحتلاو باجتساو . « هدعوب ءافولاب موي لك هبلاطا تيبلا ىف
 ةعباسلا ىف موي لك جرخي ناكف « ىموكحلا هلمع ةعيبطب هل ةقالعال قهرم
 قحليل ىرجي مث رهظلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىتح هتفيظوب لمعيو احابص

 لك ءاسم ةرشع ةيناثلا ىلإ ةثلاثلا نم هب لمعيف ءادغالب ىفاضإلا هلمعب

 ٌّسحا املكو « انجاوز نم لوألا رهشلا ذنم كلذ ىلع رمتساو ..موي
 ةصاخ « هدعاسأل لمعلل ةدوعلا ةلأسم ىف ىنشقاني نأب مهو قاهرالاب
 ةلقو هرقفب هتريعو هيلع ترث « انكم ةلاقتسالا نع عوجرلا ناك نيح
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 . . ىتايح تاقفن ىلع رداق ريغ تنأو ىنتجوزت اذامل هيف تحصو هتاناكمإ

 نم لمعلا لصاويو ارباص تكسيف « هيف هتجوزت ىذلا دوسألا مويلا تنعلو
 لجأ نم ةحافك هل ترّدق كلذ دعب ىنتيلو « ليللا فصتنم ىتح حابصلا
 ةرم هل تلق ىنا_فسألل  ركذا تسل ذإ « ىداعساو ىئاضرال هتالواحم وأ

 وأ فطاعت ةملك ىتح وأ . . هءاقش هيلع نوبت بح ةملك وأ ركش ةملك

 ذإ . . هتبلط ائيش ىل مدقي نيح وأ . . ليللا رخأ ىف اكهنم دوعي وهو فطع
 ةميق سخبأ الأ وأ هدقتنا الأ وأ همولأ الأ وه هيلع هب مركتأ ام ىصقأ ناك

 « اريثك دعسي ناك ةردانلا تالاحلا هذه لثم ىفو « اهب ىنءاج ىتلا ءايشألا

 ةملكب هيلع اهدسفا داكأف ىنظيغت نايحلألا ضعب ىف هتداعس تناك ىتح
 ىلع تاونس 8 تضمو . هل ههجوأ نا تدوعت ىذلا مالكلا نم ةصراق

 توحص نا ىلإ « ةملكب ىنحرجيالو ىئاضرال هتايح سركي ىجوزو انجاوز

 هلقثب تعرسأو .. ملألا ةذش نم خرصي وهو هتوص ىلع ةليل تاذ
 ةرتف لئثم ريطخخ ضرمب ضيرم هنا تفرع نيح تلهذ كانهو ىفشتسملل

 ةظهابلا هتاقفن نم افوخ جالعلا لمهيو هسفن ىلع لماحتي ناك هناو ةليوط

 لع قفشي ناك هنأك ٠ لبق نم ىعم هضرم ىلإ رش مل هنإ نم تبجعتو «
 . ىاوس لغاش هل نكي مل نم وهو . . هرمأب ىنلغشي نأ نم ىتح

 ةايحلا قرافو اعيرس هتلاح تروهدت دقلف « ىفشتسملا ىف هؤاقب لطي ملو

 لالخ هل اهتحنم ىتلا « ةداعسلا ١ ىلع ىنركشيو ىديب كسمي وهو
 ةرارم ىف لءاسنأ انأو هيلع ةقرحب تبكبو .. ىعم اهشاع ىتلا تاوئسلا
 اهتحنم ىتلا ةداعسلا هذه ىه نيأو .. ىريغ اهقمع فرعيال ةرسحو

 لاوط ةعطق ةعطق تومي لظو . . جيردتلابو . . قاهرالاب هتلتف دقل . .هل

 الو همحرأ الو هيلع قفشأ الو ىردأ الو هب سحأ ال انأو ةريحألا تاونسلا
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 هيلع ىكبأ نآلاو « ىتوخإ تاجوز عم ىتانراقمو ىتابلطو ىبلاطم الإ ىرأ
 ةرذ لكب ىنبحا ىذلا لجرلا ىكبأ . . موي لك تاعاسلاب نيخسلا عمدلاب

 بح ةملك ىنم عمسي نأ لبق تامو هتركناو هتبذعو هتهركف هنايك ىف

 دقل ٠ ىديساي مدنلا ديفي اذاب نكلو نآلا ىنلتقي مدنلا نا .. ةدحاو

 بيطلا ىجوزب تلعف املثم لعفت ةجوز لك فرعتل كيلإ بتكأ نأ تررق
 اهذبنيسو « نآلا اهنم برشأ ىتلا سأكلا سفن نم برشتس اهنأ ..
 الف « تلعفامو تعنصام عيمجلا اهل ركذتي نيح اهجوز ليحر دعب عيمجلا

 نوصويو ىنم نآلا نوبرهتي نيذلا ىتوخإ ىتح ىعم ملكتي تيبلا ىف دحأ
 . ىنم «ىودعلا» نهبيصتال ىتح ىب طالتخالا مدعب مهتاجوز

 نيح ةجرحملا هتماستباو . . هتروص ركذتا نيح هسحأ ام ىديساي هآو
 هاقلأ هجو ىأب نكل . . ابيرق هب قحلأس ىنا سحأو . . هيلع وسقأ تنك
 هرفغتسا ىننا . . كلذ اقح ىل هللا رفغي لهو . . تلعفام هب تلعف ام دعب
 . . ؟ تعنصام ىل هللا رفغي لهف . . اليوط امدن ىكبأو اريثك

 : هيف لوقي ميكح لوق نيح اصلا دحأل : لوقأ ةلاسرلا هذه ةبتاكلو [ل

 اذهل « هيلع ىكبت ىذلا رمألا كرتت نأب امنإو « نويعلا ريصعتب ءاكبلا سيلا
 « هب تلعفام ىلع اقداص امدن كجوز ىلع كؤاكب نوكي نا وجرأ ىناف

 لبقتسم ىف ةيجوزلا ةق العلا ىلإو ةايحلا ىلإ اهلك كترظن رييغتل ةيادبو
 كجيوز عم ةيضاملا كتايح ةلحر لالخ اقحريثكلا كتاف دقلف . . مايألا
 رادقأ ءرملا سخي الأ ناهيإلا نسح نم هنأ رعت نا كل نآو «٠ لحابرلا

 للاعتي الأو ؛ هلجأ نم فيرشلا مهحافكو مهدوهج همسي الأو « نيرخآلا
 متكي الأو 2 مهقازرأ قيضو مهتليح ةلقو مهفعضب مهريعيو مهيلع

 الأو مهحدمي نا ىغبني نيح حيدملاو « ركشلا نوقحتسي نيح مهل ركشلا
 نامتكف . فطعلاو عيجشتلا هنم نوسمتلي نيح مهعيجشت نع صكني

145 



 نم ىلع فطعلاب لخبلا امأ .. مثإ لضفلا راكنإو « دوحج ركشلا

 ةعيبطب لهج اضيأ |نإو طقف ةيناسنإ ريغ ةوسق سيل وهف هيلإ نوجاتحي
 سفنلا ملاع لاق دقل . ليبنلا فطعلا ىلإ (ئاد جاتحي ىذلا ناسنإلا
 نيرخآلا فطع ىلع فهلتي هلك ىرشبلا سنجلا نا : ستيج رثرآ ىكيرمألا
 سانلا قحأ نم هتجوز داعسال ىقشي ىذلا جوزلاو . خيراتلا رجف لنم

 اذاملف . . ةايحلا ءانع اعم امهيلع نوبي ىكل رخآلا ىلع امهنم لك فطعي

 ؟ بحلا قدصأ الإ اهل نولمحيال نم ىلع انايحأ بولقلا وسقت
 ىذلا قيمعلا بحلا عبن ةميق كردنالو امئاد مهرادقا مهل فرعنال اذاملو

 انسفنأل دجنالف انلوح تفلتنو . انوقرافي نا دعب الإ باسح الب هنم انلم

 انم ةدحاو نافرع وأ بحةملك ىلع نوفهلتي اوناك نم ىدل الإ ةميق ةيا
 امهدحو قاهرالاو ضرملا فيسب تمي مل لحارلا كجوز نا . اهنوعمسيالف
 ريغيالو ديفيال ىذلا رمتسملا ميقعلا دقنلاو دكنلا فيسب اضيأ تام امنإو

 ىف ىنافت نمت ريدقتلا داقتفا رجنخو هيلع ربكتلا فيسو « ائيش رمألا نم
 كل هركشامو « كالهلاب عرستو رمعلا فصقت ةكتاف ةحلسا اهلكو « اهبح

 باذع كبتجي نا ىف هنم ةبغرو هسفن راكنال رارمتسا الإ ليحرلا دنع

 هلمحي ناك ميظع بح ىأف . . هب اضرلاو ليلقلا لقأل هنم لوبقو ريمضلا
 ؟؟ ديرفلا ىغاطلا بحلا اذه داقتفإب اهيترسخ دق ةحداف ةراسخ ىأو كل

 رشبلا بساحن نأ نم ملسو هيلع هللا لص ميركلا لوسرلا انرذح دقل
 ايندلا ىلع ىتأي فوس هنا هانعم ام لاقف مهقزر وهو « هيف مهل ةليحال ع

 هنوبلاطيو رقفلاب هنوريعي « هدلوو هتجوز دي ىلع ءرملا كاله هيف نوكي نامز
 .. كلهيف هقلخو هنيد اًهيف دقفي ىتلا لحخادملا لخديف « هب ةقاطال اب

 نع اعوجر تلعفام ىلع كمدن نم ىلعجاو ىتديساي اديج كلذ ىركذاف
 ءاشي نمل رفغي هللاو .. تلعفام لك نم ىرهطتو ةئطاخلا كراكفا لك

 .. مالسلاو ردقبو
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 ! تاجوزو .. جاوزأ

 !«قالطلا ١ ىف نوركفي نمو . . جاوزلا ىف نوركفي نم ىريدقت ىف ديفي باتكلا اذه

 اهنع ثّدحَت ةيجوزلا ةايحلل ةفلتخم ةيعقاو ًاروص هيف نودجي فوسف جاوزلا ىف نوركفي نم امأ
 . قيرط رصقأ نم ةداعسلا ةربقم ىلإ اهب ىدؤت ىتلا ةيسيئرلا بابسألا تسكعف قدصب اهباحصأ
 ىف ةلبقملا مهتايحب ريسلا اوبنجتي نأ نوعيطتسي نيرحتآلا براهت نم اودافتسا ام اذإو

 !قيرطلا سفن

 حيتت ةيجوزلا لكاشملل ةضيرع ؛ اماروناب هيف نودجي فوسف . . قالطلا ىف نوركفي نم امأ
 . اهنم ربكأ ىناع نم كانه نأ ةنراقملاب اوفرعيو ىعيبطلا اهمجح ىف مهلكاشم اوعضي نأ مهل
 . ءانبالا ديرشتو قالطلا فيس ىلإ أجلي

 براجت نم هب نوديفتسي ام هصصق ىف نودجي فوسف . . كاذ الو اذه ىف نوركفيال نم امأو

 عفقملا نب هللا دبع جهنم كلذب نوعبتيف ةايحلا ةكيرش وأ كيرشب مهتاقالع نيسحت ىف نيرحتألا
 تيأر اذإو هتيتأ انَسَح ىريغ نم تيأر اذإ تنك ! ىسفن : باجأف ؟ كبّذأ نم : ا

 ءاحيبفو 7 . . هيتأي ًارثك ( ًانسحا « هسفن بدأ ١ نع ثحبي نم دجي فوس باتكلا اذه ىفو

 . ةرورضلاب مهرشاعي نم لاحو هسفن لاح هل حلصنيف . . هابأي اريثك
 تحت بدألا داقن اهجردي ىتلا ىبتك ةلسلس نم « بتك ةتس لبق نم ةعبطملا ىل تجرخأ دقل

 ةعمجلا ديرب باب ىف اهيلع ىدودرو ةيناسنإلا نيرحآلا براجت اهيف عمجأو بدأ : ناونع
 نع ةيناسنإلا هبراجت لك نوكت نأ ىف ثركف ىذلا لوألا باتككلا وه باتكلا اذه نكل «مارهألاب

 . ةفلتخملا اهلكاشمو ةيجوزلا ةايحلا

 وأ ىجوزلا ءاقشلا بنجتي فيس باتكلا اذه أرقي نم نأ ةياهنلا ىف معزأ تسلو

 . ةداعسلاب زوفي

 هزوف وأ . . ةيجوزلا ةداعسلا نم هنامرح بابسأ ضعب « فرعي » فوس هنأ طقف معزأ امنإو
 وه نم كانه نأ ةبرجتلاب فرعي نيح هلكاشم ضعب هيلع نوبت فوس  لقألا ىلع هنأ وأ اهب

 هنم . . ًاريثك .٠ . ًاريثك سعتأ
 عواطم بهوابع


